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כעקער ל. בארנעט דר.

!ftאלטער דערדור נײער דער
סואױדס ױזעלכע און אײו םיס דװות צווײ

 ערמטען זיין ערעםענם opn appya דר. ײען *יריק, יאהר 2Q paapp מים
 םױזענטער o)n)gnga דאן ap האט סייד, איסט an אױז• אםיס איטיקעל

ivravo vaav קינרער. און opa דור. ױנטער דאםאילםרינער דער נעײעז איז 
 הוםען איזוט און געװארען עלםער אויםנעװאקסען, מענשען דיזע זיינען הײנמ
דור. נייער איזוםינער דער איז דאס — נעקער׳ן דר. «ו חינדער ז״ערע

 די נאכהעו עלםערען, די םריהער — *וױיטען א apa דור איין קוטט ייזיי
 און עחרליכע זײן טיט חאט apa)pn נעהער, דר. זעלבעז דעם צו חינדער

 nr ערהוינען זיך און נאמען gtg ivaapnaP זיך באהאנדלוננ אויפריכםינע
 אז (,vo)Pt זעחר איז לעבען ■ראקטימען on אין פאפולאריטעט. אזא
 iva)pt on אין געחז (pi קינד an אז *װייטעז, on נאכטא; (pi דור איין
 איחר םיט (poptnr און פראנרעםירם, אל״ן ציים די עלםערען. די פון דרך

 נעהםם דור לעצטער דער אז פאסירט, עס tvii דערםאר און מענ׳ןותײט. די
a םון ער׳שיינוננ אן עם איז דור םריהערדיגען דעם םון רי.טראדיאיעם אױף n 

װיכםינקײם. ,העכסטער

ip אזױ א־ז apppa דר. םארװאס אורזאגע די ) ib ps נײ on דור איצטינען 
 •pa opn איחר אז און דור. (עווטען on נעדינט גום האט ap װייל איז,

ו ip eras חױ«ן pa)pn קינדער — סיגדער (np* נרייםע די רעריזען  ז
jnpa אין nipo) י1אוי אנדערע און o r ) dp pa)pn סױן ag* an סון )ap- 
 איוזר וועט ,opo’tp )pp'Dsp בעפעריס דר. אין *ריין קוטען opn — גיז

on  inporags בעקער׳ם דד. פון סוד p’vooispa אלס vnosp) אין o n 
goapnp.) אירימען

 paav םון אויגען די םים אינטערעםירם ערנסם עםעגדינ דך האט נעקער יר.
oanpa שטעגרינ ער opn )yoopa אס דינען »|pp nr זײ אוס און ?ינדער.

 װי־ די opn ipoavoiaooa’p גײעסטע די *םיסעם ו״נע אין אײנפיחרפן «ו
ערפונדען. האט םענמאפט

 עו• חיינטינע און קינדער אמאלינע די פון »»חל די חײנם איז גרוים און
מיקזאל• פינסטערען א פון גערעטעט האט בפסער דר. װעםען טענעעז װאהםענע

 סיע*יעלען א נעקער דד. סאכט תמדער, האסין וופלכע עלטפרען, די «ו
 איחר אוינ םיי«ר «ײו איז קינסער pirn* פון נעזונם דער אוינ .1אויפרי
 אז ווילט איחר אויב נ*תן נעזונטען א אויו• אויפוװחאדעװען זײ חאםט

 1דא מנימם ז״נען זײ ותלנען *ו *יל תם ל׳וממ איז ערר״נ?ז זאלען זיי
opsw ו םארזיכט אייער» nrM .אוינען

dp וחנלכע מננ״נן וואנ׳ינ זעחר דא זיינעז tpnpDrwB ראלע װיכטיגע די 
 WiVO.\ ד?ם |i8 |ppp> dpi אין איייינן tpאױג ג?זונט» נארמײ̂ל וואס

n די ry v n o די נאוױז׳מ לאג< אוין ח*ט זויס?נאאפם poap>r ווירקונג 
 *ױ פיזײפען ipvaw dpi י1אוי ipaipn iprw Pamir jmup'wrpuy װ*ס

 פאר־ ,tprv* נים ipp *ױנימ pamir םיט תעד א \.tvim פונ׳ם מטאנד
 אויף וױוקען «ו אן op חוינ «יים ד?ר סיט און |r»t •ון מארםק״ט די לירט

tpvm on יתג׳מ opdo'D tpirwa און Damir ■ועס א ipy^pnpp .מז 
p* יויף אויוי ■אסם it  סקוחא־קעד?ר די ליר3זזױ»םז? אויסמ, קינד?ר׳ס 1

 גפא. nwp םיל — ויך את ׳ipt<״ סד » ipuf«rw« זיי dpii איתר און
 nop(״ פאלהאםענע די חרד סײ מגליגפיי^ םול? די ח«ט פ?ק?ר דד.

p̂ רי רװו ס«י און אמססווסונמון ײיסינאאםטליפ? pprsPMn■ poopa 
pa$pn ,ipdbpv ײ •ארנונתן, איחם סים זײנ?ז» T’« |pd>ph איי?רע און 

pינדpיג?ן1א די אוינ ר tpre*u תילוי. ויין אין ױד ■
nt if*' אויב  |pa*m |pj«w run די וױימז potnp ן סטניס« o"pamir 
לאננ. w סאילאמן «װ ניט דאס סונח איי<זמ?ר אײער םאר op איז

כארנעמ דר.
ױי 218 דו א ר ב ט ס אי

סםרים פלינמאן נתר

ט ס ױ ט ע מ א ט ען *ון אי ש טי או
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תחזקתי כצדסתי
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)urn״ .(•

 •1גערעג«י סײן ןן
«יך ייך הןי■ מײ•

 ומי ײז
••לןזעז. ניי »יחר

מניאן װאירהערס נארםעגס ריױס אינסערנעשאנאל דקר *װ ארגאו ןמעיעלער
r i lO S  > O BVTt,1021 אקס^נעד, טען14 דעם *רײטאנNow York, Friday, Oct, 14, 1921.tVol. III. No. 42.

 מ«נופעקםשװערם ודיסט פילאדערפיער
. אינחשאנקשאנס פאר דר כאפען .

 קעספעז סטרײקער די — באנקעס. טױטען א וױ חעל*עז י
 קעםפען װעלעז ״םיר — יעאט. כיז ווי באגײסטערוגג יחעלכער

ף טטוו סםױיק ר ^ןג או גע• גיט זטל דאס יאגג וױ װץרען, ו
 די װעט עס

 םיטדעח
 - נח

 « ז»ג« דױעחןז״,
םעלםענ®.

u׳׳P דער e םע־ « װענעז

 סםיייש רpאכoopדר און וױיסט רpד
 אין *רײן אױן oim יל*ד?לפיע8 אין

 סינט omi •Ufa* ־.wn רpopa«י י8ד
dp ייט די ? אױס* Dfn דעס Dtmtioip 
 •** ניײ חאי v אױף ססרײקפר ד םון

dW p j, זײ ipdopp תי- סים׳ן חײנס 
pa| ד?ס װי סוס fpomp ,טאג jpii דער 

P3*inp»f.| זיך חאט סםרייפ
 דאנס׳ IP® «W דײח׳» pnptiip אין

d;״doidiipj ,1’>o3p דאם ױז םריח?מ 
 מיד װאתתר. קײן נים tain פאר איז

eeiDiipt ipapn, םיט־ די וױנאלד ואס 
iPDf>r»a ipapn u לאקאל pa גלידעו

noo ip׳nrMrn ,|pp ויי tvs dp סוסיג
 ייי• מוםוי •waavm חןר ביו ,una און

 וחר jpiirnpi ם*ל׳פם?נרמ dpii ערער
 npמ» on אין dp אי« וויתדפר » חןן.
 ropa ים,1ח« זיי, נאל?נ»טים. די פון

 Tti T> ipapn ווארים, ניס |po״n סיד
 *,ap סםחיק רpד <אר זיך זאל »ז םיינט,

ip>p פאחױמ, םעל ii פ»לד סטר״תער די 
 pmpnnD די ipopa ייד זיי, «ו יויפ?!

 מדימונ־ ױללכע נד3אירג trap ילעןוער,
ivn v v*  dp .fpa ו* iPB'nMa, פח 

epn op ipavn זיו ipoupt װ> *pa par 
opo וױ ;נעדאנס אזא dp איז IPd v pj 

jp *ו זיי 1* jp ii jpapn זיp1רp ר8ײט3אר 
prnpra vim סײגוננ I אפאר, ממליו 

P3Mo id ראװאפאטארס• ipapn זײ •Vi 
o ט3רא3 r 'i pan, pa>p»pאון ״ n מר

dpd איו pud ooapn ip iip j o'np; dp* 
opa װ» IP®pn ,ipa’tfj ייד זײ *p j dp 

pdpiow.|״h לאזט
in זיי ipnpt *נ?ר, אי«ם  ,p ir ♦זי 

jpapn ױײסען זיי זיך p ir
 אובײטעו p־ip״* tpapn זיי tp איצט,
 םאר* *iprjpii נאד און eapppa װענינ

tpavor. אי*ט tpnpt זײ tp ,ip r דווך 
d pi *פײט׳ npuin pe זיי װעלען o n 
did ניט סםד״ין?ר די םון ia־tP3P. אזן 
y «יי » (papa םיםלען אנדפר? פאר — 

pjprna,D׳jpts^ אסאו vvn opi d pii• 
ipb, זײ און iptpJpjwmD r»  IPPpn •אי 
jprptpma*p w« די נער  dd*ip p

vap דאס אױף opu ניס IPD̂ pn 
 tpapnpa |Ptio |p9yn זיי .opopa די
 ססרײ• די ps fpjjnpips 3033נ?י די

m,• אןן otnp דאן an opu* סטרײק 
*,ipa’Dips p’t

 מאנט opu סאואן, איז זאך אײן
 פון opopa ipapsopn |1א װייסט די

 חאלטען *ו אל׳ז נאד זיד פילאדעלפי?
 dp «ײט. poap>r די איז דפס עסײוי.

 po ארנייט, p«p גיסא סאי װי סאי איו
ip ipd זײן פלץ נפו רפד «ײ V ’o r ײ  נ

ip נפי װפלם דף. iip j דטער א ,iptpo 
 אג־ oipipj ׳צוױן רpאי«ט ויי זופלסען

ר.p8רpו1 דערע
PDVP* ,ײאך P ,׳עטײנער P opn 

 up סעקרעטאר דעם pe םארטרעטער
pddp^ זיד ר,311חוא ה?רנערט >ptpלD 

i■ »ז ברעננעז און אר״נטיא?!, ’popo p 
djpo ד פוןop .די סטרײה Dpn ip 'jv 

p’P o אין n זי נעהאט, ניט האנד opn 
npj ניט jpii npap .)loan ooimipi 

opn aponoago o'apiipm נעחערס 
opn די opopa ptn'ntvin פילפ* פזן 

).16 זײס אויןי (סלוס

m העלפעז m ױניאז שלאזקםאכער
י קעמפיץ סאציאליסטישעז

«
אויס קלייכט אדן הילף פאל׳סטענדיגע פארשפרעכט באארד דזשאינט דער

קאמיטע. םפעציעלע א דעם פ«ר
po'app p סון apr'oo^p’vpo apa 

Dap•גיז אין ״ *po aapnporpa ,pap 
 IDonnJg ,)popapj papnptpaap די
11 .a»לpn, דז׳אולױס aapnap ,apaapj 

apopp, און n. לאנג opn מיט זיך apn p 
aaspa ot’prta oi* ontpupt pmv 

apaw sp^ apa no 1א ױגיפו| *agB 
 dpp tprnng**׳”n opa אין חילוי לאגנט
 fpiipi איז ppapל1ו .a popjpa פײן.
apa חויפט PD*opp apa apo apnn.

1 .m  opn onnap ipraitולאpn 
ptmpup) אייוי aaponv on אין lip 

 ap פאלטײ. apr'DO’Pp’ppo apa אחם
opn אױך iptmpup אױוי p*»Pio on* 

apoppapa ipP פון ao aprn’p an״n 
 pj apo’p* איז וי װי ,uuptwa ױניאן

pjpor) טיס apa apnoo^p'ppo an*
»•3 א iprupj און זײס, ײ3 וייט סײ

tnapiipa ip’i״ao *a מי שפיל i ' a און 
 ניט tpp uupiiga yr*DD^p'ppo רי

 aaa .ipami Da״rnr ניט apo »ון
ipapn זיד pj aaoa nnap  »a pa«p*

דעם פזן יאהרעספעסט ערשטער חןר
ספנטער העלטה ױניאן

 איז אוםן (progs ,opanpr p אױף
apapopp )Po6 o n  ,apno’o )povpp, 

Dpj״*np» aporap a n  m m iPJ oap 
oops*on פון tpur on ח?לסח *jpd 

anpt p ,apo ?חיכםינ ,P 'vio’doj’p 
is tPo?pnp»,ip oapr opn( אײדגפ 

paprpjaporp* לppאלo גיי אין .n r 
mmipt opnpaspt no aio on a n 

ppo* אין a n סון נילױנג ipun on 
131 pp ,apotpo no^pn איסט pol7

0)4 .
nnor an w וײנפן)pnpj |pap>p•

*pa ,a pp oaappa moipptpp p9p tn 
a po poop• לאפאלס po)pn opn) אױןי 

a* ,אינסטיטוימ n  ps peoppa »a 
pp ,apapopipPp n  ps oaappa .m 

a po, און װייסס ,ojp’av apapoopaa 
prapo papnptpup t ip  pp,) אמ־ אין 

p p  *uprpnporo apt איו <*ptp) an 
*p; |prn pjno>P) p>p  .Wsa dbpv 

ovaponnp an  |n» ipd ip פזן on

1PD28 וסס ימנמרס יוניםי am נעדענספ חאל now איו אהסאנער
 *poop IP028 on 49JP11P פרײטאנ

an po ar*ae p>p jp>pn ,apa ױניםי 
paptno po nn װייסם -pa opaa pp 

apa זיך nr >pn uprwo pp ipono 
on קלאסיסאן earn opn ,oapwpp 

an  pb  o'Bpnra dip ipop)P( יתיסי 
oopapo po nn ^פיײ P’S יד» apo 

 an. פון ar*no די prolpwsnwr גיס
 .oapyaps on אויפ pn nr nn יתיסי

nr̂ pn onons opn ,on rmp זײ pn*> 
a fp«» ימיסי p |psn ponapp nn 
uar’Bn פיו סייא  on ותליו Tn* n 

pro ofs ps ■mmp ip  ipvm םחי̂ק 
pop>p pdptp ps oapaapnpn, ומלס־ 

.ap^oors poorrapa
opn eipnp ps om.Pooanpo «a 

*a d » o o p a  « b »  iponpiaw 
*paopo ps pjsappo p b u i■ s»  u?p? 

nn יייליטלז  papsp. ד |pm  opn 
t ip  p p  opapsp Poonrnpa ps op’ap

auSMi ps׳w׳’.an
B an  ootp |paיn-לrל'■*ana ap 

n p’a״no און ap>’sr pnrs an 
rraapprt .לאפית ipapwa opn op 
a p m m״an  po orupas apa גאנ־ 

opn oipnp an זײן מװיס anpt p 
• .apawaoupj

asann >pt חיינזר *•T ’« I גיט SASkAjM •*ft* •MAaiSiMAkS ■k .oapa |” t nr ipanpsaps
מ n ־'פחת  om IPO opn םה̂י ףי

IVt FB Ml• n i ? niin ju f h'
ra — ווױו• קוםען tt חתנ H P  Dun 
ממן ד^דסען װןס דאס#  זקיןװגױפ• י

rfv  im jno ו^נעו וואס ׳די ivo*fiw i 
 Vflw •nn ימימי חר וויו #רײנדמאמם

iw n w in w  1n  nrn® n  $>t$ •^יד 
pn ,m totm  M SS on • m i joo 

pp apn *apaapp 
oonr- • פדייוו

 o'o tviip( פול איז סעגטער העלם ױניסו
op .apairpa אויך זיינען ajjnpnap כ׳ד 

B )pnל<pp»apo ’a ps o’Vioppa p 
 pp קליניס <poan on ps און קליגיקס

«a םיס (popup oannsp זיך (papn וײ
OOP(.

n לי3 חויפט? on )is mnor 
enperaps ,)pru opnp ,ז«ר )IPnp 

apopn’a an ^ ,,as .o rtaaprta .aa 
ipur ps ח?לם aptnp pp apojpo 

ii״o־*apro an ,anagn jt o)prtns 
,oapopnn ng aappa on ps iso

p> »a ps aponoaps ns aapnporoa* 
 םארױאל־ אןן אויןי jpo?pn opn קאיס

on )po חעלם יתיפן apoapo.
anaon apataa איו an  irnpa 

oapsppa opn ap jum p ps ipoapro 
 aip pp anannp>pnp ,aa^ptaps* ױ

eamp on  po apoppapa on  pnr, 
pane*ooa'p »a ntp m )ip איז *prpa 

opn ap pp tnmiP) jpb פאתעשטעלט 
ערעטען טלס ■ר״ס ס. רחז$ורררז דד.

w n.
rm דר. ^ m .געחיי־ חאס •תי? ס 
w \vo וועי״ חנחנ, •עס^חגסטנסע ועחר 

טלע ®ןןראינםערעסירט שם$ורס חאט כע
11 oana’rpa opn ap maptpnapי 

rta. גססילליך . on  po opa ,pp op 
np aappa סאניסארי paoapp״> pp 

an  ipoppnpaonap חעלם יוניאן *apo 
apo. גליױ — a — ap oar״*ap o 

japs װי an  pp opn tpo ״ )*apa on 
.rta . on  ipsvrpa paooiarp oapo 

paoapp *apo’ape np aappa,״) *bmp
fyDsm ווױף n ריעליכקײס pn •ד

T t w  rm tv ,רױסמוױזעז• orv
m ווויססססען סח on  w t רבײ״• 

M וד? jorm מד׳ס r סױ־• ייײד •ײז 
jo מד׳ן r חד סון t r y ס& לם9ח• 
i נסנץ ו tn םער r h u tt עגםוױקאונג 
®. חןר tn$ סון ̂רסע̂ג ודיום עד נסד

A A A O A A A A i O A A  A A S  A A A  S A A A A A A A  A A | A  A A A A A  A A Aםסר װי cun גוזתס no סרבײטער די 
no נןנסוח עס oogn נױסמ tm r  n 
on מיןן M סיס סענסער, ומלסח י i 

מ סון סלמיקס Toom no סןױקסל די
A A A  a A  A A Afc A  A  O A M a B S A S A A i  a A A  a s ■  a m a a A  s a a a a A  a a a aap 3 לוימז *a anptזאיססדגינפ«סאו ps 

paprpaapoj<p pyar ,a) ,לאיזאלם 
”o 16.( ושיוס . t pmp

 •p>n opn — נעששיצט גייםטיג שטי«ט,
oaprpa ppa, ~ םיר ipapn אונטערנפ־ 

papa) לי איינע יווראזמ nnag, סאי 
 a )»e♦׳nnr סאי און סאטפיינס n אין

 איינם םיר זיינע( םאל אלע — פאטסיינס
ipo איצט געײען. ip אייר 1צ טיר papn) 
sopp”| אזױ n* אלע ’anp, איחר |1א 
opn געחים זיך ivsiasp אלע וױ ’anp״. 

Dpn ppap)n יד1א *a iprnpaap 
 np,*,pn ova )id a:iD*״aga ספעציעלע

ivra .קאםפײן ona’aasp apa )pn 
IPoippa dpii ,)'paps .ava ,ap'yta apo 

npv v א rra) או( שטים?ן •pn tvo 
”ivt אױך iiap ipapp יף1א apa p״naPD 

PD)nvnap )np* )1א אסעטפלימע) p*> 
d pii opa. .tpoan זײן aaiapaonp ip 

*pa apr’DD’)p'*p6 aanrapa an  apo 
aapa )is aaiapn,״ opn װלאדעה oaptpa 

ip| איז •ipapnpa oa'ap)SP papor 
•po ’a ivavn oanpa opn apaaya 

ov’V'apao p r’DO’Jp’V חי(סער a n 
nap) ,a iip  jp’an oavapopip)p •איג 

^paprpaapo
po'opp ,a )is onva ,a apa לייס 

anna ,)poapro an opn .ל mppa'B 
a p )voiapas’ip ,,po״pap)rapo pn 

r opn״*pa ,a (is tnpnva oapova )pa 
 sn חעלםעז iv m on ivavn לענאטען

oapo n •״(,opp סןמיאליסטימען  )ip* 
ivap)rapo ,a )it po דינען navaonp 

navrvnap ,a no inpnva tpo םיס 
 jpapnva tvop)rpa איז ov כייםאל.

opp ipr,oo,)p,*po on jpo)pn iv* 
”apo pp )VD םיס פיין pa^avo p)p 

pvhy on אױסנעהליכען איז p tnpiipa 
po'spp. ספעציעלע

pDלגt ipaptavs nap״an  i'P )Pa 
j l  )ppp) |io ,ayarip :po’opp 
ft .pp) ,ro’iipap’ ; 3 ) ppp)  ,npnr 

:1 1 4<p) 4ma ;10 .pp) ,)sran 
i23 .pp) ,)papp ; 17 .pp) ,)pnoapnp( 

oraava,!36( ״ .pp; ,סא(יסא(א )jp 
)o i)r אױןי t5.(״ o

D

□
פ טי ״ מ ו פו ־ ם סי ה נ ו ו

42 נוםער ״נערעגסױנקייפ׳

o
o

% ױניןן װייס«זינס» די ױן דעני^ ה םסקס — ייוד. יי •2 זײם
דדסײהסבססז. םייסר^ס — «מי מ??קו«יוו «יז ייייי זייס ײ. tfum י. — 29 יואזיל גיי nw.

 דרעס *ון װײס• די n• קװיסירומען
y m ר«• w o n ם. —י p .םסיןסװ

" i יעי«רטםענ*ז־- עײיקײ^ג»לי 4 0!
IM• גס9וסס»»#»יpn 9 טרײד .6 זײם P 

י נריוי »— מ י -------יו#ס וײם•. .Ijran■ ••ײײיעגן י ר״גקאוטםןד n גײ ייד מער® וו#ס ס.
•#ר יעיער קלןוק די וון קוױיידוגתז סרידםסס ס. — <*ז י«קײ 1» נ*ו

גטל9»7»ינטעמ ווונוער «ון זנניגיס A זײם
o מי ייז n — ס o dd •רעיסר.

n« r«n» rm ס•® J וימפ רןזסמיןי׳ס ײז זייםס. p
•י »ין ומג

 JO — »!3געד® מײנ• ני■
גינל.

ס יי מי»י *tm tיעחרדינעמי
 jo — לידןר סמי.

" !0 10.
n 9ניי o n — m מ

m» tor •יןילײ it וײם IiKj Ŷ Q י r*
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קאיאקעז! די ענטװ**ענט פריהעד
 רער pv צרקח רען טוט ״פריהער

 װ*ם ,ipovp’ipov דער זאנט ה״םו״
 זיך סייסט דע איידער tv מײנט, דאס
 זײ| פרירער רען דארף לײטען פאר אויס

חײם. דער אין nvo ipt״.m״P א
 רע־ א חאט זין vtv אין אוסגעפעהר

 םערעריישאן נאיטימאר דער «ו געגאט
 רעזאיוציע א ארייננענראכט לייסאר אװ

tpoptt .װען אנםױאםנוננ ivo דעיזע־ רי 
 נאם־ נעװארען סארגעיענט איז נאטצן

op'oipb ,םא״ ער זועיכען אין םעסערזט 
 אראנזמי־ זאל םערערײ׳צאן די אז דערט,

 1P0P0 ■ראטעסט־מיטיגנ גרויסען » רען
 רע<׳ד די םון אײגער חאט םיריטאריזם,

 '־tpiB אל1מ׳ tv ,tptvoirpoivt נאטען
 אוםנעפעחר tpp’rppttv הארדיננ׳ן חונט
1 נרױועי אזא

 זיף, דונט אונז ■רעזירענט, ,ברודער
tv כיי, נוטער נאגץ א איו עס tv צדקה 

 אויג חײם. in אין )po'trtjv נמןן ואי
 ־V< אנטװאםנוננ, אלנןםיינע װייען םיר
 אײ־ piptotv אנטװאפנען םריחער סיר

ippvtvp vm, טרו»ערם״ .׳טװארצע די 
v גױ יארה, נױ «ענסי<װייניא, סון trn־ 
 ויי מ׳האט װאו ישטאטען, אנדערע אזן ױ

ttv' סחד צו באנוצט טיכטינ אוו אסט 
tpo /סטרײהם

 נארני׳ןוט אײגענטיױ, ,t'v ראס אח
װײסען טיר ווגם נעדאנח, ־טימכםער קיין
tv ,מם m vP ,nvinnov און tnv, 

 ״p>VB אס1״ iponoivo ײעיען וחניכע
 חאנםערעגץ, אנטװאפנוננס דער אדף

 יש־ רעם tv ipbvoov סישם זיר ומ?צן
 סאר־ נישט איהם וועיען און נעדאגס דמנן

 ארוים־ עםענטאיכע וייערע אין טייד־גען
סרעסוננען.

 איגדוסטריע םון ?אייטאנען אומעחנ
 םענם־ הויכע די אין פרײגד זייערע און

ipopp ipo רי םון ענטזאנעז נישט «יד 
 v איםיצער םיירען ,tppvttp םםרייח

 םי־ ביאינערעז v געםינען װעם •אםריאט
 סיישפיל דער םטרײסם. ברעכען צו גתא
 קױל־ די װאו װירחטיניא, וועםט פון

 אר־ פרױואטע v IV האאטצן םאננאםען,
ppo ױניאן און םטרײק־ברעכערי׳צע םאר 

 tv ,vtv נישם pv צװעקען, נרעכערי׳עע
 וא־ נאראגצן אינדוםטריעאע אנדערע די

 ״,opopo .בעד t’v'o םאלנ?ן. איהם <צן
 ארםעע tv :געשעםםםםעסינ נישט ם׳איו

 אויםנעהאא־ װערם קאזאשען םטיים סח
ivo אויוי turn on די םון ivovd און 

 סםרײקם ברעכען סון ארנײט די טוט זי
 v װי נעסער, נישט אויני ערנער, גײ*ם

 װעסט אין אפיאו ארמעע. •רױואטע
 אייננעזעהן שוין מען האט שיניא1וױרד
 ׳שוין האאט מעז און אסת, דאזיגען רעם

 זאא װאם ביל. v 1רורכםיהרע ביים דארם
tpevrvo ,םטר״ה סידםםיים־באצאהאםע 

קאזאסען. נוצנעוי׳מ
רע־ עגגלישע און ארגײטער עגגלישע
ארכײםםלאדנקײט. װעגען גירמג

 דך האכעז ארנייטער ענגיישע די
 םיטצוארבייטןע אנטואנם ענטהיידעז

 ■ראנראם איהר אי( רענירונג דער םיט
 ארבייטםלא־ םון הרידם on לייזעז צו

דנסייט.
 נעםײנשאםט־ א אויןי ײאד, יעצטע

 אנװעזענד זײנען עס װאו םיםיננ, לינעז
 — צווײנען אלע סון םאר^םער נעװען

 רn םון — עקאנאםישע און ■אליטישע
 ער־ איז ארנײטער־באײעגוננ, עכגלישער

 זאל ײאם סאםיטע״ v נעװארעו װעהלט
 *n די און ארביים־נעבער די כאנעגענעז

 באראטינגס־צווצסען. םאר באויז !ירונג
 יו1 סון װארסט שריט דאזינצן דעם דורך

 יע־ ארא■ ארבײםערשאסט עננלישע די
n רע־ די סאר םאראנטײארטליכסייט 

 יאאיטיס ^ירוננ׳ט רער םון !ולטאטען
ארנייםסלאדגקײט. צו באצונ אין

ארבײ־ עננלישער די סון סיהרער די
 צװיײיאהרען סאר נאד tv טענח׳ז, טער

 װענעז רענירוננ די נעװארענט ױי האבצן
m און 'נסיים,1ארבייםםאא םון נעםאהר 
 צונע־ נישט די צו דך האט רןנירוננ די

 שטעהט נעסאהר די tv איצםער, הערט.
 װיים רענירוננ די און שװעא, ביים שוין

 ארויסיואר־ ײ וייא טאן, צו ײאס גישט
 םאראנםװארטליכ־ nn סון טײל v םעו

 בדי ארבײטער־םיהרער, די אויו• קייט
ט םי  םעל. אײנענע איחר ראמעווען צו ^

 נא• גישם דעריבער ארגייטער די װילען
 חמירומםשלענער די אין זיך טיילינען

 לאה י םיו רענירוננ די ארויםשלעפען און
̂ on מיט טענה׳ן שיחרער ארבייטער די
tv נע־ נארניעט האט רענירוכג רי 

 צו געווען םעגליך גאך ם׳איו ווען טאן,
 אויך tv און לאנצ, איצםיגע די םארהימען

 אוגטערגעהמען גארנישט ,t וועם איצט
אויסטא!• גארנישם און

 אזױ וױ םיר tynyt אםאל וױדש״ און
 באנע־ ווערט לאנצ מלמ די און יײנע
 אםע־ אין לײםען. גיי און אמו ביי וענם
 שארסערער. םיל v קרידס •tn איו ריקא

n סיל איו ארבײטםאאמ סון צאהא די J* 
1אי ווי עדנער אויםזיכםען די און סער

 סיחרט עס אנדערש װי אבער ענדאנד.
 אר• די tv on אנשטאט !אונו נײ דך

 אגנד זיך זאר ארגייטערשאסט :אנידרטע
 סאםע־ די אי] זיר באטײאינען צו זאנען

 ארבײטסאאויגסײט• די אייוען םון דיע
 יענינע, די רענירוגג די גאר איו סראנע״

 ;,אלס ארכײטער, די tv ני׳שט, װיל װאס
ov>P v,אין נעהמען אנטײל איען1 ״ 

 אר־ װענען קאמעדיע־קאגסערענץ חנר
 הײפעלע v 1נאוי און בייטםלאדנקייט,

 צונעיאזט ותרען ארנײטער־פארטרעטער
 נטיל ווערען און קאנםערענץ דער צו

 און tvoo'>vo'>vp רי צװיעען בשישים
״אוםפארטייאישע״.

 סאר בעסער געװען גישם עש ײאלם
 פכיערי־ םון ארבײםער ארנפניזידטע רי
vp װאלטען פארשטעהער ו״ערע װען 

 בײ ויצען צו עגטואנט ויך װיחת םיט
 װא־ און ?אפיטאליםםען םיט טיש אײן

 צוזאםען און נױראסראטען שינגטאנער
 איצ־ דעם t»t<״ םון ?אםעדיע א יראײען

?ריויס« םינעז

ף אינדיע אין םטרײק נענעראל »
o tv tn נישם n JV׳t>v r v !וועאט 

 tv ווענע! נעהערט םריהער עם האמ װער
 נאייאנ^ א 1םי ?אםיםע עסזעסוםיװער

 ? איגריע סון ?אננרעס ארבייטער לען
rv אםילו אויב 'o גצווען יא אינדיע אין 
 ארבײטער־באװענונג, tv ווי זאן״ »ז»
 ווע־ נעוארנט צענוור עננלישע די האם

־ זאי וועלט ברייטע די tv ,on 1«נ  תו
װיסען. נישם םון

 םאהרען גײעס ״שלעכטע אבער
 אין ייר האט װאר לעצםע און שנעי״,

 םעגטא־ v ארײננע׳ננג׳עם פרעסע דער
 אינריע. װענען נייעס שטילעל ציאכעלע

:שטויגט און הערם
אינ־ םון ארבייטער ארנאניוירטע די

 נע• v גענען צו נאשלאסען האבען ריע
 אװ ״פרינס on פנים n>op הערינען
 בריםישער דער tto ױרש דעם װעילם״,

 אנסומען ניכען אין וועט ער װען לרוין,
 צו כאשלאםע] האבען "t אינדיע. נאד

”t םײערען t אנסוםען pv מיט באםנעי 
v ל א ר ע כ ע ! נ פ י י ר ט ס

 נענונ, נישט דאם איו טאםער און
oאדpדי אויוי רט yti'otpptpp םיז o n 

tv ,o רpארבײט pijjv p אין p>v שט?דט 
i װאם n פרינץ tppttvo optt די ואל?ז 

 אראנזשי• סאטיטצס ארב״םער לאסאל?
tpovp’vo ip i. בונםאװשטשיס?ם די 

pרpלpהרtv ,tpov tp רוננ די  tto ^י
 אינטעדעם?! די נישט סארטר?ם אינדי?

 אינדישען on םוז װאונשען די און
 אינ־ די pv אנג?םיהרט oipr און פאיס

ipo pipo צו יכט1 װעלכ? ?ננלאנר, םון 
 pttr* איהר אונט?ר אינדוס?ן די האלם?ן

m •יאר
 אין ויר לטpטוט dp tv אױם װיחט

p 'irv. יינצן, ארבייטער רארםינ? די! 
t'u:p?, אױוי pit on: צו םרײהײם. צו 

in ?ער6לאנ8ג Pvipjpt סםױײס Dpn 
»”tfvoip tv t נישט צו — opvo in 

iod נופא,  vtv tv״p אונטעו־ װ?רט 
tpott, איו v סיםן IV  p rn t’v n  tv־ 

 נו־ײט |P3«t און ?רװאכם האכ?ז בייט?ר
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po2i ooptt ,סטײט rtiv o  on  tporv 
ipoopttr tto לינא .tvoitt
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ttmtpptpp i n  po D” PovtPiPDO’tv 

v tP*npo dp tv ,nvvo סאשטיםםע 
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ארנײסער אמוימאמןו וער וון נעשיכפע ױ
כאװענוננ

עבען װערען װאס קורסען די עג  נ
טי ױ אץ סעז*ן דעס  ץני

סענטערס.

 טרייי׳ אםעריקאנעם אין *אליםיס
ױדאדזם
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son װסוסן נענסנסן װעט iobdppi כע״ 
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 סרײד רי סון ׳טסװױם tore*** on אין

לססס|.3סרס און סאליסיס ימיאן
 נאטרטנס niw יוסיסז orp on אין
inm ן סאליסיס די* ioop*3oio י« 

in גסו־םסגס *״דיס *onootir, יייו
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 on אין .inioims טוײדױגיסו ססגסו
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.eonpie in אין גס»ן
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toiooi o*oorpio’iitt דר. סון ■loo*on 

eon m חמאו־דס יי נאמסןונט no די 
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 אינײר סיז ועיזארדס די חדססזעכיױ
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no ,otp on ויסיכסז omtirn ססודסנ־ 
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םעם םון

 םעגד דזשענעראא ?עצטען יווגוער נײ
 איי לײםעאום סאנחעטען ■ין םיטינג פער

 ווענען םראגע די געװארען םארגענראכט
in די םון ארנ״טםלאויגסײט נרויםער 

 א סיט טרײר. אונזער אין םעםענטערם
o r,?,)! 9>93 די איז צוריש צייטt פראנע 

 עסזעסי־ in נײ נעװארען פארחאנדעלט
 9די« װארום אורזאכע די ?אמיטע. טיװ

 טא־ אוים׳ן ארויפנע׳פװאוםען איז םראכע
 איז מיטיננען אונזערע פון ארדנוננ געם

 אין איבערבײט on צולינ ײאם דאס,
 נארםענט רײגקאוט דעם םון ארנייט דער
 געדמאםידהאוט זאגענאנטעז דעם אויוי

 eo»p ,נאנארדין״ און העד״ ״לעדער
 אי* אחן נעבליבען םעםענטערם די זייגען
 נםעט װערען נארםעגטס דיזע װײ< נײט,

 אפערייטאר כיים אױם׳פליםילױ נעםאכט
 טרייד, םון ברעגט׳פעם אנדערע די אין
 ליירעט װאם ברענטיפ אײנציגער דער און
dm אי« אינערבייט דיזען םון מעהרםטען 

ברענטש. סעמענטינג דער
 נעטרייעט יעצט ביז האט אםים דער

ײ און םעגליכס״טען אלע טיט  יערער נ
 או־ דער 19 אװעסצומטעצען נעלעמנתייט

 טענאיו, װי םעםענטערם פי< אזוי בייס
 — נעטרייעט סי< אםים דער חאט אויד
 עקזעסוטױו in פון נא׳פלופ א לױט

 אוים• פוז ריכטוננ דער אין — באארד
 אפערײטארם, טאר סעטענטערם ןלערנען

*:*•o iy r, ,א. •רעטערם t. .9<פי אין וו 
 ״ארײנ״ נעאונגען אפים דעם עם איז פעלע

 א| םאר םעסענטער דעם צושסװצען״
 ײ. «. א. פרעסער, פיני׳פער. אפערייטאר,

 193״■ וואם ,נליקליכע״ יענינע וי און
o א יעצט מאנען פארטריט נעםאנט r** 

 בחונט׳שעס אנדערע די נײ לעבעז ,העל
 י«3 'איז װאס אלעס אנער טרײד. םון

 אום ווענינ *ו איז :עװארען געטאן יעצט
o סון אאגע די n ענדע־ *ו םעםענטער 

in אין אנזעחעז «יו «■< ס9 אז אזוי 
 רא־ 91(■ די אום טרײר. אין אלגעםיין

ײן oy דארוי םארלײבטערעז *ו דיהאל  ז
o פון אויפנאבע די און םציבט רי n אפע־ 

 ארניי• יערען פון אינערחױפט רײטארם,
 •Me׳ זײער אין אז זעחן *ו ■Mr אין טער

אױםלער• 019019090 איינינע ויך זאלען
 אנדערע אדער אפרייטארס פאר גען

o yro in s טר״ד. אין
פאר־ ארנייט סארט אזא איז נעוױם

 m ׳ןוװעריגסײטען. םילע טיט נוגדען
 װיכטינע א ארבײט די איו אנער פ»ר .

 אויפנאבע די 1אי עם אוז םיײד, סאר׳ן
 יערען און טעערםאן ■Mr יעדען סון

 טאן עטװאם ועהן צו ■Mr אין מטנער
 ניט imp 1¥ױני די ריכםונג. דיזער אין

 סעטענטער פאו׳ן ארבײט טעהר םאכען
ית* די און יעצט, חאט טרײד רn װיפיל

 זאגען צו אים׳שטאנד ניט אייד איז יאן
 גאר־ nn אז אינדוסטריע in איז דעה א

 פול־םעמענ- ווצרען נעסאכט זאל .מענם
 דאם ײאלט א»ערײטעד. אנמםאט מעד

 מיר װאלטען אונז, אן נעװען אוחצנניג
 פול־םעמענטעטע רעקאםענרירם זינצר

 אי גוט אי זײנען װעלכע נארםענםם, ״•
 געםטים׳ןזטע• ׳אנטטאט װאטער־«רווי,

 רא איו יעצט איז לאגצ די װי אײי «ונער
o םארלייכםערען צו אויסווענ אײן n םע־ 

in זאא ער או איו, דאם און סענטער n 
 I93M& נוצליד זיד in■ א«רייטאר, אן

in■: וועצכען איתענד »ין n ברעגנמו 
 דורנצופיחרצן ואט אום טיײד. פון

 ל*9ח טרײד אין ארנייטער אלע דארפעו
in 193090’ אויוי וױיל ,Dn איז 19פ 9 

pt א צינם ױניאן in פון ’ m̂tmd און 
^ ר  *9D די חעלסצן צו פציכט 9ציכ1נ

ינטוננ.1 דיזער אין נטצרס90
* י *

 זײ פאר טוען םעםבערם אונזערע װאם
םאװ.*רוסי«בד אץ חוגנער־יײדענדע

o באטצוס׳פון in װי צ9^ אזוי n 
 1פי ,א״נבאמפצן r:9i9BJMP נרױסען

in אין ׳»אנאצ9ת9אינט in םתוצ, חמד 
iv 9אצ ן9צנ9וו ■יי d ipp»P9 דט1באא 
 1939:צו ן9«סצאס3 אײגשםיםיג |93דא
ר־9חו:: ךי פאו בײס1א טאנ חאלנען ■

,>5*n :9 T בא־ איז רוסצזמד, םאוועט אין
.9: d:m pז טױ צ|3ווא |,91װא י  ר19נ «

 9צײט19טאפ־ט׳» אצע פון מיטיננ א |90
o אין ײד1ט 19או:ז םון n 1פי אםיס 

m .ױניאז m ידט09אור איו םיטימ 
)I9i*ti9 םון arms* ר,9ססצ9ײ in םיד 

!:im ip פון in ,אח ױ:יאן ir■ o n”־ 
 חאט םיטיגג in |•9צייצ 9דיז פון 193

o 3 ם1אי:רארםי איעמםיםינ nאשצום 
o סין n 19אתי פיז חמץ9סא:פ |9גרױס 

 חאצבקן א ן939נ צו אונאצ99מ9אמט
 ציא־ע^ 19חו» די פאו־ ײט31א סאג1

אין  סאווצנדו־וסצאס־. ׳
j פון די׳פאצוסם אויןי ואצ in גע־. 

 צו קחמ־ים I9־um 1939:9: מכטינסיים״
iv די w r ױאס 90צײ19שאפ־םי* און

סרידםאן
9o צום האבען ri9| ט3א13נע on האצ־ 

 1פי 9:י19הו:: די 1פא ײט31א טאג בען
 in פון אפים on אין חסצא:ד פאװצט
 םאחופע:ט־ ײצאען י:ע193אי רי ױני■).
.i9D9«r װצתן צינט

r  in■■ אצי~ חייטאן טשערמאן: 
i: רי פון שטיין  prow:״■.,omp dimp 

 ייין פון P3M139: חאט אמויי,1נ א. 23
128.60 ■■r .ד ip rii tMeiyro ■«r 

 מאגוצעװםקי׳ם און אזען1 פון 19העסצ
opyoy 291 ,■Mr חאט ברוקצין, יט,1םט 

 Mr■ ו. Mr l■ 114״t פון אכט13נע
 ע:גצײט רי פון וױין pym טשערםאן

1 oimoipp2 יי:?אוט &■.,MP .אײ13 א 
 Mr■ ה DSMisy 79.38: האט וױי,־

inoivro .רעצײ■ די פון אפי:אװיטט1 ם 
.וויצ, ױ:יאן םון ■.,omp oimp״:i צ939 : 
rn,. 106 זײן פון ט3א139: האט «■r 

 פון imiim: ח״מאו טשערמאן ■Mr ד.
 האט וױי.,1א13 א. oinpis, 44 שאטט

 ■Mr ד. Mr■ 99.66 זײן פון אכט139:
M iMOiyro״pn ציי*91 די פון ווײםםאן 

 םטאחטאן, omp oimp,.• 38״:i עבעא
”Mr t■ 126 צי|,113 t no D3M139: OMP 

1. Mr■ טשארצס םשערמאן iMr פון 
 03M139: האט ראמוײ,3 א. 9 .,1 און ד•

 פי־ iMDiyro ■Mr ד. Mr• 27 זײן םון
 יינקאוטiiMPMr 1 פון ניאנציאנא טער
10 .,bomp נע־ האט סטריט, 9013 װעטט 

42.60 osmis .ד opmo iMsiyro ■Mr 
 איםט Mr,* 36 הווער׳ם dpmo פון צױױי

 ■Mr ד. 03M139 96: חאס סטמס, טע12
iMoipro חנין pbmio,[ ױרי־ די םון■ 

 9017 װעסט omp,.■ 130 ״:חאוט1 טאז
 .Mr■ 40 1 ז״ן פון 03M139: האס סט.,

 0190:9090 י31M ■Mr |9t"90| 1'1 1אי
in9t װי ם9פט :י^9וו:on:iM, דאר איז 
 ביעצשטיי־ צטװאס «ײ פון in■’ חאס

in די צױט רט9 :9oroiM 19 זיי |9חאצ 
 פון :ומי opmo tMoipro ■Mr ט.3צו»

iy»ip 196 און ■,Mr epnMp :צ9סי 
 92.99 אפיס אין 03M139: 0א1י ,0*100

 טע«ציצ?י טארים - imdipipo ■Mr ד.
 0D911 30 ,.■OMP .p״:MP'190M| 1 י|0

9016 onoo, חאט :id 03M139| 1זײ 
18 •Mr .ד Moipro ■Mr( צט19טס 

imis וי םון ■.,omp oimp:**i  dp*:9D 
38 |10 03M139: OMfl ,.00 9032 OO'M 
 *ip |Moi9ro ■Mr .1116 ■Mr'0 וײן

3 327 ,IM0193 .m  |1D |M0119 9צײ,. 
0t:M13> 0הא Mr |” t |10 03M1391■ 

48 1. IM019T0 ■Mr 1 י119הD O'BO| 
DD911 127 ,.■OMP |1N 1919*1P 11M1119 

w: האט סט״ 9027 r |**i |io 03M139 
 טשארלס iMoiyro ■Mr ד. 42.50

919:161 ■.,OMP •p̂ *1 IM” > *111■ |Mo 
in  t'M 03M139) omii ,.eo ::*in ית־ 

*i 9ro •Mr .1 60 ■Mr |**t |1B |M* 
tic :i93o*o dpmo imo 19צצ9ה :ib'o 

70 .,mp םם., צ91מא tic 03M139: omp 
*MO |M019r 0 ■Mr .1 98.92 ■Mr |**t 

 Mr D'i**oroMi lio i9:Mt,■ 100 ויס
1**1 flC B3M139: OMP ."1HM13 oo*m 
,. *19• .rn  |Moi9ro ■Mr .4630 ■Mr 

■.,omp •p:**i  n*î op9 *i no
34 tMoipro ■■r . i 14 ,job ne**n 

1 - no oo*i9n P9rnויצ?ם oinM i3 
113 .,00 0'1*PDM11 47 ,w r,|יי? DMP 

:039139 w r  .6631, w r  on  |io 
Moipro( סארצ ד**װ TIM W13*'M no 

19DM00*1P 119,. 315 ,3י10צ99190
w r t**t |1D 03M139: omp ,t^pru 

80 1. *9:90*1 *riM3 IM019T0 w r
qmp oimp:**i  *o*Pmiip *i  no ro*ii״■

68 I M 03M1391 OMP .•00 908 OD*M 
iid im*:i* in זײן lio 9oio *i w r 

86.72 1.
jn צייס in איו **i |9imp to  i9ii 

0*0 911 19*9r  *1110 t̂ MOr91”י 93צ| 
91191| n 9**on9” 3 90019 *1 |1B| ־**» 

r»9 סייצ 19  tmb 19190 93צי9אװ:צי, 
 !•:ר 93צm:*P, 911 *יצצסו |1א |9פחי

i םיס׳ן זיר |9צ 9::ip i90M»*m־o*io 
 on איז |1א D9*n93i: 19«m *1 אי|
 *10 ,1צ«א011־091190 1« 119«1־9צ«911

»19 919 |9BM rat: 193M toחרען9צ 
ib u^9or 9:*i9*no *i| איין w r אין 

 01אצ03• «יו OMP 93צ911 ,1**10 19«אמ
019»0W 91 190**31■ 1צ M93צ| 
imb די n»r*P-i9:ap 1«מסצ אין 
i* iib 9 אי« דאס איו  ■Mr inס *rn 

009022 00911 20 )IB ,.■OMP 01MP.
09 IM DTM113*1»r M IM1MB t'M

,i90M» in 19:110 נצױבם on  o*i** 
T 19*«1 ״.19: 1» r!־JHM IMP 0TM1 אי־ 

10193**31̂ 19191« onanwiap אין 
193*1■ on  TIB D1M0*'19W *1 119M3* 

Mr i90»Mein.■ 019019090 »1 אױף 
100 P'P 193MP 0*1 1*0 I91MPי  צ,93י
**» 190**3iM 191 0903 יײמיג מײיM 

dimo” 19W *i i93M •oniiM i, פמי־ 
iib  oipon■ P« 3 i9 r »9די| iM  w r

3**90| 1103 1 1MB* 9 90צ9צ I9DM1M0 
B91**B riM I M I93MO |1M 19 0*1 ,1939צ 

0 ,t91*i:*»1MB1י1א אי1צ 1* 019019090 
 tM 1P*M 01**0 |1M ,I91M1191 1* 0«אג91
11**09011 »”191 DB11190 DM11 |9b1M1 

111900**190 09m **ii( ;י•1צ זיי חציצס 
90) M PM 19*80 *1 PM w r  on  t'M 
90*111 riMI M ,9 |1א צאחצDT MtM 1M1* 

3310. 1MB |90**31M 190**31■ *1 POM 
191 1991M1 919*1 0*1 0צייB *11 1P90 

D1MI91 P13P I93MP •IMP M |n i10P 
1970P911 .13 19l?»19190 in  3*1M »M 

91■ 01MP91 O'MII90 **» ”3 צ׳ןTB in 
in 19391 «װ  0911 in n e r 4 miodp9 

im  in n e r 4 *1 p■ |90” sim  ■Mr* 
3**0 19391 *MO |*M 91*19111P *1 1MB 

P ,011 1*» 03M1 »*M .11M>01T0911■ ?
in 911 091391 אי« n s  *ii19פםצ omp 
 *1 19391 1צ in 8*901 יי3 צ׳ט91׳«91

M» **» DIM 0**31M inU D r 4 M1DDP9* 
|31M* *90 19 0יי11919צI93MP 1* 91 |9צ

im b איי ,11חטצא i»m* צ91ס m  *ii
19190»*19 |1M ■Mr |*M |**1M »*M 19r 

 in ”3 צ׳ט91׳»OMP 19 »M 91 ט119?צ
9o i*b 193911צ זיי in n e r 4 midop9 

319**0, I93MP 31**190 019* *1 «ידM 
in |9צ911 1צ 01«א n o r 4 *1 |90**31M• 

M D9»* אין |9צ9001צ196 צייפט «יר 
m im b dmii 9 :חייט919צ1םאo 19»iim* 

 .191*891 «יד OMP 19צ09911 .13 1901191
19! 19191 190910190*119 190019 in 
3 on1991 9*1901 אסאוסM1 in  tic* 

in 91191»9** אצ1א091  191191 t'M |M*H 
»19 iMoiyro ■Mr סם9אא .IMOM'iP.

09 I90P911MB 19 1*193*9 t'M צאץ■ 
o**pi*o3n9i, m  pm״ m  I9i9ii 

OMP 19 DM11 1901901119 *1 JIM *|M1W 
*I'M M* 193M t*N 09 •0911M3 **Sin 

JMOOI'IP 19t*1 IM 190*11x19 01M0n90
omp 9■אט im iM*n* in  o*e nm srp|

19 »031 I91939119W T» 1103 DM1 
3 im*i i* in  o*t5ייט.11919צ911919* ײ 

91 DP'M011אי t**t TIM |91*1P 19 190*M 
*M111901MP TIN |ni90*1101M o n  0**t 
w. 09 01909צ9 1911*0 r  |9» *1 TIB 

MO 90019 OMP 0*1 p ir t'M19*«1 *11 צ 
,in ii390«19 ״M| סיט׳ז i9oip w r 1צ 
1* 193090 0*0*911) 9D1*?*1M11M 0?M 
9' 19191 |90n0190'11M OBMri9B19P* 
*1**M 91*03*11 |1M 901MBn 9**1 in 

*'3 |.M*9M»*1M11M 191 PM IIIIP 'B 
91*1**M 1*10 »*M 11MM3 .P9»P9 in 
Me1* 1190 צ |nM1191 03913911MBצי־ 
 193M •■Mr |9t*1 |1C• |9111צ1191 93
on 91191«** 111צ1191 9099צ *1  D1PD* 
»0919 tMoiyro ■Mr טיט in יצ*1םיט 

I'M |9D**31M nn iM  91*1**M |1fi 9B 
 I90D93 DM |91**yi93*M ,WO |93א9«

190 M IMB DM11*01909א9 193צ D9 
1«* OMP 1»*9 |93צ'9911908«1צ I'M| 
*fi'IM *1 |**t I9B1M1 0911 D9 |1M ■Mr 
*1**9 T1MM3 11*01P9»P9 in  |1B 93M1 

 :טסאא*M| 9 190911צ מאצ9א1MB 9 צ90
9 190*1191 M 19 U^POr 919D01909צ 

09 tf'BM 3*19 |1M .■Mr |9»*1 |*M
0911 |**» 11*0*1 *1 on in*»*lM11M91 

03M091 |M*9M19BM *1 |9»10 0911 ■Mr
dmii pm inyn 19093 סאץ 19א9שנ.

 דעם פאר שעפער סמוס ױ פץ סוױםיװננען
סאװעט־רוסלאנד פאר ארנײס סאנ האלכען

קװיסויװגגעז). (װײ«ערע
םע7 500 און בלום

5.27---------------עײזנגײ״
at. ,̂ער 4 ל*ק*ל נעויין  5.50 1885 לעדז

too. מע31 װ. 115 װערסנוו, מ׳יאס.
85.05 -----נדיערםאן גרין, m דויד

 װ. 120 קאסיסעי, און עיעיספאט
 קאחעז׳ א״ דורן םטריט, טע20

50.00 --------------סדיזןרםאן
 סד<20 װ. 0 4ו»זענטא און אועל

מ*ער• טאנעגבאום, דורך סטדימ,
88.00 ------------------מ#ן
 ». 3 װיענער, 1או טעםימין וױעגער
9סלומ«קי דײד סטרים, טע10

57.79 --------------ם׳טערמאן
̂וק ריאלםא  ײ. f.vp 12 סוט און קל

 ̂יינסקי, םעם דורך סטריט, םע2»
 64.37 — — — — — טאזערםאן

 םע28 װ. 145 4טילע און לעיטמאן
מאועײ לדאזטײן«6ג ז*ורד סשרזם,

100.31---------------— סאן
׳םט. טעm 30 88 גלוסבעי;, ד.

rn  •pn. ,115.88 םףיערםאן מולעטין 
סט., טע24 װ. vp». 148 1אי *װארץ

1100.44 — *ג״דער, סעם דייד
 ׳סםריט טע22 װי 182 גןד«טײן, ח.

̂ערםאן קרעיטיער, ם. דורך 50.00 מ
דויד םט.« טע29 װ. 0 גיגובערג, ב.

5̂.00---------מעערםאן ירעםעד,
#©p ̂זעז״ 4.52-----אינדױוידואל םר

̂ןי ׳סט. טע30 װ. 8 דרעס װערג
̂י, ב. דויד 42.00----םעערסאן לוב

^§o, 145 װ. t .דורך ׳סמ. טע28 װ
rn. »100.38 ----־̂• סדיערםאן סאול
דווץ• סטרים. ̂טע5 װ. 187 אלוזןרט,

41.00---------טעערםאן ̂וארץ,
fv*»r דייװיס■ און i l l •טע20 װ 
ד ״ סם ̂זענבלום, א. יוי  טאוער- ר

186.50 — -------סיז
 דורן• עװענױ, טע7 805 קידוען, ט.

102.00 — — — ט׳יערםאן וױערגער,
 װ. 87 *ירסטעגבערג, »ון ®אוסם
׳י1#סאר? *pn סטר־יט. טע28

38.00 — — —-----מ׳יעדםאן
 טע84 װ. 154 םאן,t#n איז נוקערםאן

*אזער־ גריגבער^ י. •pn סטרים,
188.00 —---------------ס»ז

^ a50 — —----איגדױױדואל ין«8ח
 א. pn 25 קלײגמאן

 4לי8סם .n דייד jsnro *ע10
9ד. 44.94 (ארבײטער ®אזערםאן
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נאםיזפינעל רעדאקטאו׳ס פזן
 סאר חירף אומער איו םאגער און פלײן

ו חסלאנד
t*n׳ r mpt ,i*ne, »אי*ט ניז אי 
m םון *סתןי ipipw םעטב׳נר־ נתיםער 
 iP3*opi*>P, אונזערע p«< סון שיס,

 ט** רייגמוט םטנער, ררעס »ון ווײםם
 וועי־ ,p>* ,p*< און ,ipinmaop כ«נר,

 אינטערנײ׳עאנאי ipipw «ו mvnpp נ«
 ,IPo>pe'Mi*wo ניט׳נײן, דעם אויןי —

 רוס• פון יי1חיצוי*;עש חפרץ״ר״םענדען
ip<*, פון ipipw 1 ,טוטערעל״ ip *>d ii 

ippyo, שחײייד tppro די זײנען <*nn 
 די איו Dp*rpp>*p אונזערע פון טאטען

pppT'rmo ׳ipprom i* ,mope, אײ• *ז 
ipp טיט םרןנען זיר םענ :ppnnpwnwo 

 ארגאני■ אן פזן oipaopo די ר*ס ויינאן
 די פון אייגע *לס שס׳ם 0*11 ו**י*ן,

 ארנײ־ פארטנעעריטענםטע יפ*לםםע,1#ו
ipd אםעריסע אין קערפערמאםטען? 
oyn גרויםע איחר אױף רעכט א זי *n 

?P'vvoio
דרויםענדי־ ipdmip in פאר ײען און

 ,די :תירוץ in נילטזנן t*P o>pn נער
 איז *ייט די גיט, *רנײנמן טאג׳שאז
 oynop נ«ב«ן ױי |pp*p וױ ט* שצענט,

 קוים *לײן tpayn וײ אז רוםיאנד, פאו
 דא• דער אנער jvp אויסאוטוםען״, י1אוי

 אונו. פאו ניצטען נים tvpopp זיג׳נר
 וועינע די, iv טענות סײן כיט tpayn טיר

to זײ ניט און ניט, ארגײטען  tpayn 
 1נ* םון אנער וױיםען םיר זינען. אין

 די אין י* *רבײטען וועלנע ,p'<0 פימ,
ipopr, שלעפט, גיט נ*ר םארדיגען און 
 און *רבייםס־װאכען, םו<ע זאנאד יזאבעז

 זא• אייניגע םון אורםײלענדינ די, אר«1
 אויסנעהומען אוגז אי« יואס טעל׳ױיסטען,

 נאצאלען *ו אגטזאגט זיך חאנען זעהן, »
1 ארנײט טאג האלבץן זייאר חוב, איער

V  טרויערינ• דאם ווירטלױ איז דאם און
pod טענ• זעלביגע די געטיבםע. דער אין 
ipv םויל, מיט׳ן מטתמא זיינעז dp w i 

 dpp’«pb«<׳3 פארברצנםע רײר, n סוםט
 פױױ נאר איינ?ר זאל סאםוניסטק. און
 און זײ, אויף וואוט ׳טלעכט א זאנצן באן
 ד?ס אלם פארדאטעז, איחס װעיצן זיי

tpoonp ,די קומט אט נאו פאררעטער 
 ארויסװײז?ן ipjvp זײ ווען נצלעגצנחײם,

 זײער און רוסלאגד *ו פריינדשאפט איצר
 םון ?ײנ?ר איז ראדיפאליזס, פײ?רדינצן

 א אױ דאס גיטא. חײם רpד אי( זײ
 רא־ דעם י1אוי קאסצנטאר םןרהוױררינ?ר

 נאר פון רצװאלוציאנפריזם און דיקאליזס
p>»d, ?ארנײטצר... אידיטצ םיל

V  ראדיסא- |Pipii רײד?ז ווארזס אבצר
 איו op װען םארטנ?סריטצנתײט, ליזם,

 טויט פון ipnpotn םון pםראנ א נאר דא
 םען דארןי ? ojpap* מ?נ׳סלינצ כאציאנצן

 זאר״ אזא טאז אוס«װ ראדיסאצ א זײן דאן
 *ו וזיצוי פון וזאנט די jp«D>npi «ו ויי

ר rt /urn-a דצם ן  וואם ׳פווצטטצר, ח
 וזילוי, ד«ר אין p־w»r אױי זיר »יטע?ן

 סאר־ ,1*0 ניט op ווצט איהר ימן ד*ס
 און םויט, זיכאחנז א «ו ויי איחר דאםט

rt ו ד*, איו װ*פ םױס, ערנסםען דעם* 
 פון אויטגאח) לאננזאםאן שחמליכעז, א

np«vi» גים ראדיסאליזם, י 1הײ כים 
̂דפריטענחיים קיין  אי־ נרױספ אי| פארט

jppn דארוי איינאר דאר«ו. זיר סארערם 
v ווצלכען אין muvq א יייו נ*ר  dpצ*גט 

w א to im ,אר אוז חארץ t*p אנדפר׳פ 
 וו*ס ,DP7* געכען צו װי ח*נדצע), נים
 גזד כדי«ײ| איוזס, פאר םצנליר נ*ר זייז

tpom אלט *נסלאנצן, ניט איתם ז*ל 
 זיי• ותצכע די, פון טערדצר אלס םארדאר״

נאחצנט. *זױ איהם נאן
V ׳  נור־ דצר » סענוח אימאר iP3*n טיר

 אמ נײסט, איוזר(ךעטצרײפעז «ו *פואױא,
« זיך ח*ם dp גוױססוטיג װי ד*ר, *p- 
rtvirm םארדאכיטע די *ט רופען a אויו״ 
 םי<י*נ?ן תס<*נד. פון נזךפרײ חייוי ד*ם

 <ו?ר?ן ארנייםם־פינדצר, רוס״פצ פיגראר״
•po* זצצכער דצר פון *ט נצ׳פפייזט איצט

ipjgpn !*בורז׳פו,,? ipopii JP3PP ,םיר 
 גתיס. אזױ זיד חאאספז ראוײהאלצן, די

 פארדעכטינען נעקאנט נ*ר |ps*n םיר
 גרױסםוט, איחר םיט םייגט, וי *« איתר,

ipp jsu 'm חר רוםיטע די פאתיפטצן *ו 
 דצר־ סיר jP3*n ?רprt eon *3 וואיחוי^

 װי־ ? tpvpj נים ז*צ ר*ס m ,|*opi אייל
 tP3*n t*״r הליידצר, םיס tPD'r פי<

 סיין אווצטממיפט יים?ר,3אר n םיר״
**,טיל די 1אױםצוזז*יםע אום תפמנד,

 זיי יי3 און |,P3P< ייםp 3ריגpחונג נען
 אויפחאצטוגג וצר אין אז פיצען, זאצען

 איג• כיט זײ וײנ?ן dip3p< זייצרצ פון
 דעס (1D *•הצננינ חפחות, לנצ נאגצען,

? צפספלואטאטארס קר*ם
•pn םיר און פראנע, ריז? ׳•טצל׳נן טיר

 װײ• ניט. rpnp פוז עגספצר t״p ניט רען
 םעםנער׳עי• גרויםע די מיר, נינסטענס

 דערװייל ה*ט איגטערכ^אנאצ, דער פון
רוסצאנד. פאר אױפג?ט*ן צוט־װיינינ3

V ip טיר t p̂bv און *מ*ל ג*ר ד*רוס 
 מעמ- ׳פװצסטער״ רידצר,3 אס*ל: וױרצר
onps העצםם אינטערנײ׳פ*נ*צ, דצר פון 

d רוסלאגד, pi ,|pi,plp»in d pi נאסע־ 
ipo, רוסלאנד טויטצירפאמואוכדצט?ן 
 ט*רט איחר פ*גט. איחר װ*ס *צ*ז, סיט
 שרעק־ »ז» צו נצײנניצטינ נצ״נצן גיט

 1שוי איחר ה*ט ק*ט*סםר*פע. צינער
 נעציטען ה*ם אצײן איוזר ווצן פאתעסצז,

 נעסראגצז און חיצף, אין גצטיטינט זיר און
 איצט איתר פ*נט יױ ט* f חיצןי די אויך

 טיציאנעז, רי *ו שטוס און 3סוי צ״ב?ן3
 נ*ך own זײ?רע אויס ipppwr װעצכע

 ,dp איהר פ*נט װי ? רויט3 שטיקעצ א
f dp איחר ט*רט ווי

 *ז נענצויבט, *נפ»גג אין |P3*n סױ
 IP3?*n אײן צויז3 פון םארפציכטונג ןיי

 צינדערוננ די פאר װײנינ *ו םיצ איז ט*נ
 ח*־ טיר ;אוםנציס שרעסציכען *t» פון
pa| ,ז*צ?ז סױ כוי *ז נעקצערט tpspo 

 אײ רp*גpר'p*ם די r» רוסצאנד, פיתצע)
ipo װעצכצ ייטער,3*ר דיש? ip רוס• פון 
 נע־ געשםרעבט, נעצעבט, tps*n צאגד,

odopp פארנע־ ניט ה*בען רוסצאגד, אין 
ipd ,עטװ*ם ט*ן םיר דארפען רוסצאנד 

 די :נצצנטפצרט אונז ח*ט םען םעחר.
 dp ז*< שצעכט, זצחר איצט אי« «ײט

 lP3*n םיר נעטנ. זײן ל י י ו ו ר p ד
 »יינינסם?נס או נ?ר?כ?נט, רpזיפ דארוט

 *רבײט סןןוג חאצבען פארפציכטצטען ד?ם
 w *נטזאנען ניס זיו ?ײנ?ר סיינער, װעט

 אג• ביטצרצ אזא אם*צ טיט און ג?נען,
 דצן םיר |P3*n ? װ*ס פ»ר טוישוננ.

דען טיר |9ה*ב ? אועצירט נענונ גיט
 איז, dp װיפטיג װי ג?מ*כט, ?צ*ר ניט
 זײט, זײצר פון ארבײטאר, די גראדצ »ז

 *on פ»ר םענליכסטע ד*ס ס*ן ז*לעז
 אומנאגרײםליר. װיר?ליר איז dp ? יאנד
 *פנע־ »רפײם?ר אונז?רע tP3*n אםשר

o)p? א י1אוי חופ וייער *«ו*חמן3 *ו 
p*w ,איז םיר״ טראכטען װײלצ ipops 

 ip*< נ*ך אויוי *פצולענען ניט dp זײ םיר
 *פצײנונג יעדע גרויס, איו נױט די נ?ר.

ipod*p i*p און dd*p טויזצגדצר jpo* 
pr| ײזpרdp .djpsp  ̂p גיט ט*ר mpo 

 גיכ־ «ס וו*ט באצד, ותרצן. *יגעציינט
ipoo, »םו iptpo ipdpippj זזיצוי. די 

 רצר פון dipsopo שװפסט?ר, אזן פריד?ר
 *an פון פאשלופ רצר אינטערניישאנאצ,

w pipd :*p וי פון POOKP3*woipptpp 
 אונז?ר פון ל*?אלס פארשיירענ? די פון

 ארפײ־ ווצלכ? אצפ, *ז רנייש*נ*ל,9אינט
^ זאלצן טעז, ײ ט ש  ט*נ ה*לב^ א פיי
 א 1P3<»3 גיט ט*ר ייט,3אד ?ײ?ר פון

ipo'id* ,נוכשט*ב iv סוו nmm * צע־ 
 אין 1שוי t» ,אזוי װירפציכפייט, פ?דינא

ip טיר ז*צען טענ pddppj וי j*p צ*«ע 
 *לץ, פון םעחר און״ ווצצט, ד?ר וױסצן
ip אלײן j*p ,פיתצצן *t אינטצר־ אונז?ר 

 פליכם פולע איחר *|opa ה*ט נײשאנאל
אוםגלי?צי• גרויסען זײן און רוסלאכד «ו

.P»*D |P3
װעשט. פרוםע און װערפער גאידענע

dp טר. ניט וו*ס נוט, איז ppvdpd 
 pj״t פון אײנ?ר ניט און אוגטצרםייצר

 אן אית?נד פ»ר י*חר ד*ם לויפט ויחז
 *ױ נצסוזט דאז זיד וואצטעו םיר *פיס.

 אויס־ אייניג? |psprp3*p פון רימזאלטצז
 חד א אונםערכױיערפ סעםױעל םון ציגע

 אײנ* גאנץ ד?פ אויס םיר*?ױז, 1אי רע
יעוים״? יאסת ,טח נתנד: םאכען
 פרינ• חיילינ?, אונז?רע tp:*t ל?ן9וו וו*ס

 *ס אהא, :סאציאליםםען ציפען־פעםטע
 פאר כםיג?ייט״9.ג?ר די שוין אניטירט
 גליפציפצרװײז? וױ אזױ *כער טעםעני.

 לויפס nnaro איגםערמייצר׳ס םון ?ײג?ר
ip *םט, j״p פאר ניט :*p רצוי• זיך םיר? 
ips ט םון ציםאטען אײנינצ נעבען *ו* 

3 ,pipn npnצוליכ שוין *טש d pi, אוס 
 זײן נים *pn ד*רוי אײכער ו א װ״וצן, «ו

 פ*רשטצת?ר א *דער *רבייטער, אן *יליין
 חוי־ די אז װיס«, *ו אום ארפײטצד, פון
ניט זײנצן *רבײטער פון װ״חפזס כצ

 אז פרײזצז, p3'in אי«טיגצ די אין שוצדיג
 ipoip ז*י dp נרי *לעסען, פון םריחער

 טוזען ״נארםאלםי״, פון צושטאנד • צו
 פון אראפצאזען צוערשם פראפיטירס, די

 טואסט שט*ל רpר *ז פדאםיטצן; זייער?
 •רפײסצר די ipjpp דעםפאטיזפ זײן טיט
 און לאנד, פאר׳ן גצפאו נרעסטע וי איז
 א *דער 600 א פון ארצםטירצן ו*ס אז

 ■»* װעלנע פראפיטירס, גרויסע טױזענט
 לײט, ניזנעס pojpj'opn• אצס ראדירען

 כיד פר״ננען «ו אופן אײנציגעו דער איז
נאויס. עחרצינען »ן *ו נעס

 אונםערמ״ער םעםױעל טר. װ*ס *ט
 ז״ערע און *רכײטער די וועגעז <*גט

• װײדזש^ם
 ipjpp *ינײפער רער *ון םענ«ני? .דער .

 epii וױידז״עס, די «»ר יפעךקו סעחר ני«
 עפ ip:yn זײ ױי ח״נ*. קריגען ז״

 הײד• די «»י *וריפ י,חי 10 סיפ פויפעז
 יי געליזגעז• in חןנען זײ oyn זייעס,

 *•n ewyia קריםיגעלע די און •ר*)>פ>דעו
 *mi i< יינײפס־סין רעפ געזחאוגגען נען

 ת** ויי יעגעו• JPVP » ניי טןחר, דעיען
שפײגעג־ ,ון «ר,«עםיע וי יחד»8גע ד*ס נען
 עײ יי ip*p«* זײ tie jpo tie •רײועז, דע

pwr, ײערען ז*לעז יעבענס־?«ספען ך» נדי 
'ניליגער״.

אי• רצחנ זיין איז פצאץ אגדצר אן אין
 *רפײט״ און פאפיטאצ פון שײנות די רpפ

 : orupiftfB אוגטערם״?ר ז*נט
 1 אינדוס■* אוניעד *«ר שוגא גרעספןי .דער
 וייז ז«ל eyii *רידען, jim לענען ריעלעז

 «*רס«ןגדי■ *ר״נדלינע * ווויף געגרינוע*
 י«1ל איז, *יני'■, ,1» ק*ו*פ*ל «װי«ען גוג;
 *jim *ו9*ל11 סו*ס» שס*ל דער ם״נונ:, םיין
 a*n ,mv ip•* |i* pittpepio דעי טעי

 גװאלדיג, t״ovpwpts*p 1 '*חרען־לאנ;
11« 1«»0MP M 11• Ultmtt* H 1M» ■Me

pi t>* m,* ש«<*נערײ u  Jiip'-mpwiM | in 
 *מ*ניייר«עי «ן גג1»9•אוג* ד*ו 1« יל•*

 *i* ntM דיס ,epMt בלויזער דpו *יב״*...
iim in I'M ,■P'feO'tpp itycv 1 זיו «.רR 

piorp נקלאגע* •H* eiyiuipuiM tptp חד
**גימנג.״

 ומר װ*רט*ר. נ*צד*נ* זײנען ד*ס *
ip ii, t*p װעט jpottii באשםרײםען צז 

 אוגטפר* םר. אפצר רעטינפײט? זיי*ר
 1אי שוצדינ *ז *צץ, נ*ן גמיפס מייער

 ,qpod'D ג*נ« די ניט איז אצעם דעם
t רpר ג*ר ,jP3P< טיר וחנצכע אוגט*ר pip 

 1אי *צכ*ר1ו אטארני, חשענעראל יענסד
 ארײגזעצען ניט »יצ d*ii של*כם*ר, אזא

 אצפ פאראדיחמ d*ii תיבער, נרויט* די
 די חינטסר צײט, יזנ*ס3 פראםיגאגטפ

 ד*ס לעםאן א פאו o*ii גראטעס. פריז*ן
 װ*ז»ז*לב* — *ר טײנם — jpiipj »*צט

opprio חפרה־צ״ם opptpirn* ipipii 
 1אי — •w *נט1 — ,ד*ס פריז*ן. אין

 *ו oppt’3 פרימג*! ותנ«ו ר*דאײנציג?ר
tv ז*ל ד*ס 3אוי און פ*דס, עהרציכעז 

 תנירונג די װ*ם וו*ר?ן, 1נעט* ניס פאלו־
lPtopp iv כלח i״p iP3*n ניט אצד3

mm3 pin  jpapp.״••
 פרוםער *' װי נמחר, גיט איז ד*ם
 נ•1א <pvdpd גיט ד*ז מײם װאוגש.

 tv *רםארונג, לאננער זיין דורך טערםייער
V גיט װעט און ניט *|p ד*ס  1 Jnprpp 
n נאאױל, נ»נץ ז*נס  tv רצנירוכג Dim 

 *opp 1V כוח i״p jP3*n ניט ד צ * כ
 Djpii .Dims פינםטער* די ipppp *ט םען
 נוי• ניט איו ?m3 *ן נ*ר jpn dp זיו
 1זױל* שטארקצר מםער, »כיס?צע טינ

 ע3וועצ רסניתנג, » i*p װי און ? רערצו
,mms P3PP1 די *ט אליוי ןיך שטיצם

op tvn tps*n <דעס אי fu ru n  ipV ii 
.1 viv o td vb  |pn p ir  dp o* n?אן 

n  t*p ,וי ?חיליר װי רצנירלכנ P*t גיס 
 אײנ־ םײנ*ז, ניט dp ז*ל זי גוס ווי זײן,

 אינ* םיט ,iptppvs אונזצרצ טים רײטעז
mpi ,סראסטס opopn זי ב*ש?פ*ניש 

 *רפאחד ,tpn^p *t א זיר, ראפט ? 1אי
 וז*ס אמטצרמײער סעםמעל װי םאן נער

oppopp dp ,ד*ד אזן װיסאן vtv •נ*אי 
אוסבאטיײפליך. •שוט י מיםעט.

 דעד װײצ אוסנ*זצ*ציה פאר חאצט *ר
 פארױבען *ו פייגט קאורט איגד*סטרי*צ

am סטרײ• צו ס3ר* ײ|1 פון ארכײטער 
n*p ,tvp שט*ר• די נעחאט אויך ה*ט ער 

p״pppp jnpp iv e( פה נאשצום דעם 
 ה*ט וועצבע #|,rppnp*p רppײo דער

 רעם *וריסצורופען »פויצ*ן3 איחס
 *ן ד*ס ענטזאנם זיך ח*ט ער סטריי*.

 iv אויסנע?צינען פעסער ח*ט אלן ט*ן
inpp וער איז איחס פאר *ן.1פרי אין 

Bריpיפ» ppspn גא* אצע ווי חײציגצי 
 pp• יין1 סאיאריטצט. ר*ר פו) *ן01שצ

 אײנ• זיין אח איפצרצייגונג ז״ן ײיסען,
 1א זיך, ראפס אונז װעדלזײזער. ?ר1*י
*ו3ןפסא1אצ  דעט• יוי1א onpp חאולאט ו
 *pp איז ד*נס װ?צכען אויוי ,ppn *ן3ועצ

ipppvp. ינ1א שיעטער, *דער פריחער 
diip o אין ipo>vnp* DPii *ר n, יועט 
ר װ*ס דעם, nn *ר,  אי• טט*ר, א א̂י ע

 !Pins ,dd'p*'pi' • טרייד פ^•3כפרו?
tinpii גוםער, א '*nppp3prp3 סאציא־ 
 אז איין, ז?חט װעצנצר ,rppo א (יסס,

iveprppoip no ppip̂ * pvpmp iptpiN 
tirnpii, ד*ס פדי >jio |P3P ד*ר ,*pvppp 

 יײ3אר om פון |1א צצ,33 גפזצצ׳פאפט
 ס*חר א iptpii ז*צ סרם,3 טער־סלאס
 אלע<ד אז ,tpe*n צאםיר נמלשציכע.

iinpoo 10 פיישפיצ חאמאס׳ס( nomp, 
no o«vbdpd  jio איכצחױיגוע opn 

p v u v  pro עדםױ ט?ר־סיתרער”3אר 
ip^pon.iv ipp'o ער. מי אמי nv ,דאן 

ארבײנמר• אוצזסר dpi< דאן n*p |1א
10 !POIPIVD'1-M JPPP'JPP 1PUP11M3| 

p 11*ר«3פא*ױ ד*ר ptv>( אין lP3>pii 
 אזױ 11א וזיצםצאז אטי יף,omm 1 «י

.1ט*נסצ*
.48 לאקאל iv גראנװלאןױאן אונזער

 א טעהר, נײו, ,oppnpr ,tPD'ni א
ipi'osmo צ*־ ח*ט ייטזױ־ס*ס**צ3אר 

 1ז״ סאר חייס אצס יט13יסנס1א 48 סאצ
 *•* ,p’pnppp י<6יJ 11ײגppםיpoי*דP1י

 געפאתרט זין ה*ס op ססרמיציגקײס
 צאלאצ no פיחמרשאפט ד*ר no סײ
 lpopp «װ ײלDד■pp־pppר on »ן סײ אלן

rvnw אזא זיך אױן»  iim P0»vu *אױס 
 *pp>p אאי אימר פיחר*ן1יסצ1א |1א גאפס

1 ippv ו*ס I'in ר יף1א ע  ס» טער14 ר
*pm i| דריסער |1א צמייסער vppup 

 אצזד יו1 ארפטdp 11 אז ,inp׳• אמי אי«
ipo די אין ipp' im, ן1א w אציין 

dp e*n ז״ן pppp. גמיסע *pmpmom*io 
ppipvii pnoon. מ*ר Ipppp opn 

 lie O'uppddp ,Pin ד*ס 1?ח1פרבײ
*npi*n*3 o’p jim ארפײםסר־ג^אשע^

p'nppp n  jjn, סראפט יסמי*ר1א די 
n  no ?ארפײססר n’^pp ,Y>npp 

opn דאר ip»io ipnpp«3nvo זיו *•i 
n  jpspn ,jpp ארפײטער *lP3»mppp 

 סאר 1י1גצ גיט און ויך, פאר אױן■ מי׳מ
*nnp. אלן p״npp •דארן inppp” ip 

 יסרעו פאסראפנמן ,pm ו*ס אין
tmrt iv om ,nvop, נעשמא̂ג זױ mi 

 זיך. סאר dm3 npp*״ iim ,1אי dp ציב
po  dp ניט זאך הײן itiipp tPtypppD'iM 

 iMn ד*ס tPsvo op*ppp e*n d*h ר«ן,
•ppnMrpp *ס?ר,11אס3 רײפסד, שעח^ר,

in  .in *11 סיצ31ס ,onדאד או pp• 
io ivo ippi| צאתאצ tP3*n d p i זײנע 

ipppiv'I, מימציך איז dp iw .inpr
t DPI״Tt IPDK1V3 1* fpyPPPTVD V l

 ־9*צ11א i*’pp n 1איבע ipont אזא אין
nPPP3״ IIM DU MW DPP10 tw •|POא‘

dp iP3*n opip שמיס די on no 
 tw 10 צאסאצ — ,48 צאסאצ צ*ח־,13צ*

mi d*j 3& צאפאצ 3t זײ tppi't, ?1םיחל 
t« 1אי ד*ד ויר h in״ipvpvp no .D 

iprwn ם1צי1אם1נ n ממפםינסײם״, 
vppipcpw■* איז  m  no ipdvp on 

 inppvpnp זײן 1סא 48 לאפאצ לאי,
iee*w. זאצ in כײ• א זיין 1יסם1א 

"ppiipdd א און שסיצ pm3 אצע פאל *pin 
pimp* ran *אצס.3ל

האװאט. איעקםאנדער
?*mpvopp *1א» אס11ה *”ipp 

n jid ?־פיחחמ•,1ײס*31א וסלטענ 
 pp* איז ppp iv א110 ניס ה*ס תצכסר1

O'PPPPD סאסו• זײן אין ipd רעכם no
on פל־ײחײט  iid אצסק• .1כײם*1א 
 ח*ס אס1י rppo א איז האװאס םאנחני

vip3w pp«? lie oio on״nv ,ipppip 
 1PW10 זיי• סאי צײײס *ו ארײם31אי

 *־n ppippi*3*ipo״3iv m איז שיםער
ipo •סך; א םמ inpo iro v, יפיצ!>

0 P'O'IP PV DP1א no DP1TPJ On 
in ,ארבייטערבאװעטנג tpvppo iia v 
 mJp ipomp• א םים iptppd ,nvnp םיס
ips איז d ip  ,ippnpio «t opi ,on 

jpnnv ipp'dpi iv ipo$p  rwip tw 
n >״npo* in  no ipoo«p ptppo־

31V 1PPVP״IVO in JP1'PP1V3*1P0 
inpvopp$v iw ,3 האװאס*ip ro 

■pp o*n ip mi ,t*epp B'p inpo o*n 
o>np*n א מצױמז, םיססן זײז יס1ל 

»Soo’iv pppr ipo>p װ״מז* n 
nv Tppvpnpov in  no ipmW״־ 

jsovnpo זיין *piW3 pv pptfipvn 
oin ײייל ׳מסװע̂ת3י1ל *pp d ip ip 
 pp ipdopp iv* פצױו o»p o» on חאס

on ipp אי^ססױעצ lpsam ,oiiip

 םיעמטאר־אװענד גרױםער א
אן. תו*ער אין יוני

>ipoonnva d pi ii33 ישעז1אי 
ipjporoonr, 711 םח*פי ,ipoppoDל״ 

pr  ips אי*ט ddvp v אין ,vp'ipov 
m  oTrtPtnv .צ. י *ip 3«hp no 

0*1P01P (W ,1PP11* Dtp»*n>3P v 1"VT
on* tpois o* שבת מגיאן, n  ,ippn** 
1921 ,ip s.

tpd' itp v n't opn o ru * ii m 
ip$pn dp .ipftBoano v nv נטייי* 

i r  PDDWMV3 1PDPP״*ODP'P |iv 1P3
>ir in  .ip>״ iv i'dp*pm to  |pp*p ראם 

tpniiv די *tpoppV 'dp אויר װעיעז 
: ippvnpi poppp'oipa nppp>*o n't 

jt .*pi ,i«ל 9pddpd*p a  ,rv  oi זשים־ 
wvp ,'poiupr J t ,'w n p,« .דד ♦pnv 

 וױציאס ,tptp •r ,roMmn *יחיס
t«nvp jv י. צין,  ,womo, חצצ iw n, 
ippn airi3R ,t?pop יתח i* i אוו 
irn^״ m ן,1תצ* ivoipipo• _

P>V pv 1P01PR3 1« BOPP'D אייי
ju m  m

ivoi4 a פד^מ־אנ. n .19 אכסאמורa0 "  0 P ♦ 0 3 * 1 *  •0

שענעראל דעם מיט ער פוץ באארד עקזעקוטװו דז אינטער- ד
מיטינג טערטעל-יעהרליכען דץ אױף נײשאנאל

dp װ*צס tpeuivo סיל inpo ,יצ*ץ 
ii to*>* זױסיל  tpii ,tpappo* tpp*p to 

i'iv 1*• זיך םען  o>povppסאר׳פ״חד י 
no tPO"n>pvp'«R poprdpipop'v pp ױ 

n*D״d'mi piptPiR no tpoi*on ppn 
11 ,Bopn'tnoו1א י v'DipD'i* י1 יף1א י

I'O  .]PG11PPDM1V lP3*n »'t D*11 ,IPP 
*11P pv P1>3 IPSPPIPS'R 011*1 )PHD 
*1*0 '1 110 IPOPPIO P0DP'03'11 '1 IPV

D'iipp ip>p שירענ? ii ps>jm ,Demon
1P30P0 PD'IIP 1P1P1V IPTDPIPOP'R*

.0׳*'
on  op*oin p ir tpa*n i'e סײל 

1PM ,tvop't opn'ipiro'M i no oi*on 
'*0 pv p"iec on no d ip ipp  e*n ip 

ips* .P'o>n<*, אײחס־ *ppiv pv  ip 
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t pר ו ט ) p » ו r סון ד נ א ם p»i* 
vt .אלנעםיין אין פעלקער tpo jpo זא־ 

ip i, זװויי ײען או ipapn ipp)pe זיך iy 
iPD’iorpjjpoNt, זין *וױ׳פען געםיוורט 

 איז ,or'opjjpoMtiy זיך אי־ער םלחםות,
mm םאחפןל״ט און א״ננעםיאנ*ט 

irwnpj םון ׳ןופראר די on >וואם פאל 
m* העכערען א אויןי ipjootpj איו r 
פילטיר. םון סע(

 פארנע־ שוין איז jp)md אזעלבע אין
 ׳פפראכען די iptmiv סאםף א יווםען
 j'jjpnoMjw גאר װי אזוי עפעס (יפא,

 ־pj ןײ tpapn װאם ,ipp)po די סון
 נא־ ma*e׳pjD)pn די נסייײר, . רעדט

r א*ן או וױיזם,  on׳otp) שפראך א םון 
ipTor א p)mi po*m םאר׳פיעדענע 

 pr*im*)*o די נאר ניט איחאמז,
 ***up*t םיז (npy די אפילו ipim ננוחז

קויםותיע. די אייר כאר ,p)pe מן
onporwo dp ,א אז זיך p)md םיט 

mm ,א סיס נילתמ m m ') mpspn 
 ODorjpo'ii און puspo ,imojip םיר,
 pj'ono די נאאײנפלוסעז ױפס

p j*opj pa)pn ,ipt ' pb| א איז כאו זיד 
 (*־mmroj’n «ר»םאנד. כארנארימאן

p)m pjגאן גקװענחאיר דאך םאמן *־ 
pjpo'itpjoimd. די

,IPO'*y p)m איו ipupj dp איז אזוי
 ;יט זײן. טטפנדינ op dpii אאי אוז

fpoippjD'W ipj” t oo<mw ײאס IPs 
n.וי דואם w w o Jp.אגט־ איז דאם ׳ ״ 

ipmot אםי־ םון קײט לאננ? א דורר■ 
 אוי־ סײנפ פאו ovr לי׳מם אט ווגגאן.

 אין ,iPMn»r די אינאר ראטאוט א גןן
 אינקח־ויזט טױן איו נינאל די יואלכא

 טארא־ אזפלבא םון זארל די גןוואית].
 ניט אגאו דארוי |pe £38 איז כפן

 טוין 1?זיינ מפראכןן ס*הד אז טײנמ,
 ?ינדינ?ר אזגואר אייוי ■אחא נים גאר
t ip נ׳דויס טאנ. *ז חיעט tprepj זין 
 זיי׳ד וואס ,ipdddt וױלד? איידללז גאך
 אױסנאל׳ד ניט נ«ד זיעוז יטמזוו דע

וועל־ טיטיאנעוען, די סזן nrwnpj ר?נם
̂ריססענ־ ואס פאר׳פפרייגמז זז זונען

 *pnpa'p סיט «יר iproopemn און םום
jpm ד?ד פון » נ  אל?רליי אין ני

.1מ«ראנ?
p 5וױםת )י?ר«פאאס נאר in  jib 
ps’̂ dp מ»ראנ?ז חונדארם op iptpii 

 ipojpnpj רpד אין אפילו סארנאײנ?)
 «?חנדאיג, עםליכ? אױג ? *וקונפט
op opn סן. א זײן tpo •גיט נאו ואוו 

 די אז פאראױם«וזאנ?ן, נניא קײן ויין
 און װיאד? די םון גאױז ניט א»ראכ?ה

 פח T* זאנדאח ,ipobot חאלב־װילד?
 סר \tm פ^קער ןױװיאיוירטפ אייגינ?

pt| ספחד איץ HwitfMt פלאץ rt אתא״ 
pŝ pn .n וופתן tPBUPUP טאו 

 trwi’D PDfrfl און ,װ?אט־׳»«־אכ?ז״
tpmnr ■זװ זא א, פאר פאא א זין IPMt, 

̂ןמנמם• ווזיבמךדז
 און ^נרענדעו זעחר וו «יו דאס

 m v* ov קיסוי• ווינםערעסאגםער ווױך
 *me nmer די אױנ x©ראנ נויױס*
 אויםחעותז, אסאא װנס םחודם בבא׳ס

m אוינ און m  n מ ײ ח ש װ  מד on ס/
jrp אי? עס יגער מיראך. אײז רײדען 

 גרעסער װאס אז נים, אואכע <ױין נאד
pr̂ אנגאר און ni m םאדכיג״ די מאחנן 

 ;אןױא־י ןױוױלידרםע n ןװױ^ון תנמן
 מ״ nr אגתױמן םנז Dim םעחר אאץ נאן,

 vpwo װעם וחנלמ מאראך, “אי בדויכאו
 #מ«ראך יוינטזדנוודאאת אזא ותרון

m זי opn ארױטיאםױסאו ביסלאגזוײז 
no rv m  tm ,גפנודך BJPDDripn 

וױספג״ *ח אמדזסםריפן ואאדאל, א«ן
p)«inn האלס dp חייגט טוין n 

 זוויי tpr*mr נאױז קאנאו אזא נײ טאג
ipsm r, וױ* נ?סייו, איז, דאס אח* 

ipr^up npi jpr סראנ״יזיטפר. און 
 סרזזם ppmptdj# נרױספ א אאס :אר
n r די אױן טרױס nrutmtr •׳אייד 

 מסד מהד ץ5א אויך ווערט נאד דאחוו
טידיוך״ p ג י <פ ס י p די ײרט

 ר״p>pטrנpוזאםp רprאידי איחר וואס
 נא־ א חאם װאחפ׳ג פון זאסענהאף דו.

po^piop, ip:pjp j jpoנאדײם ״) 
 חאי די m ״ipa'i>a p>p׳d האפנונג).

 ־ip ppdo opii סארפאס^ איחר פו נו»
 op» ,עספעראנסא״ או או װערען פילט
ip סים i אננענומען *״ט tPPPN א פאר 

 ptn פון tPJ’t ip>ib אין װ?יס*׳פ«ראר
װאוט.
,nwiprt םון or&VQVi ומרט אט

pb די אפגמזאלם?ן ווערם dp װאו 'mip 
 אדאר פ?<ס?ר־פארנאנד, ד?ס פון אסיפח

 ,dp רופט tPo ווי ׳נייט«נס״ אוו איפגי
 ארייננע־ האט מפן m פננא״פ, אױף

 *dp, געברויכען «ו פאר׳פלאנ א נראנט
 טפראך אלוופלםליכע אן איס פעראנטא״

 א *ו איבפמעג«בען dp האט םקן אז או
 קאםי־ pp>p'*pio א 1סי גאטואנטמג

pio. װפט פאדפלאג דאדנ?ר ד?ר *ו 
 IPipii tPDi}P)M, אפי*י?ל טאקע

 איז דאס אז אמטי זעהן, n נאיינט
oospn חיינטיג? די בײ נױטינ rפראז־ 

 רייספריײ נאציאנאאזן און *וםײפ?כיס?ן
ip אײנאר יפדער מוז ואפ — טגאות און 
|.P3P»y

 iiy« די אנפו דא tpnpor jpn אין
 פיהראן ײ?צנ? שפראבפז, נינדיןינםםאיכ?

 אינט?ת«ר p>r אויוי dp*mp־u די חײנט
 די זיינען ראס סאננרעםען. ציאנאא?
 dpi ppbd .פאמ?המט P3>pii עננלי׳ש^
tpornp די פון ליםטע דער אין פאאץ 

m אייראפעא^ע םאר׳פפרײםעסםע »r 
P3|( ̂יזיס?, די און  איז P3>pii פראנ

pir אגץרפץנט יאחר חונדערט פאאר א 
ir. *«־r דיפלאםאטימ? די אלס

 ד?רנרי«כט האט םראנ»י«יט אזױ וױ
iy דאס נתאוז, אזא p>pii| לא־ דא סיר 
 דער פון סטודענם ipip* זײט• א אן זען

porrpj נײ? די םון iPO«y ײס« dp. 
 ppipnno רpד פון ירדפח א איז דאס

 נט־ פראנ^יזײן?ר ד?ר פון נרויספיים
IPs ip טאנ, «װ חיינט אנער פ*אן. ii 
 אאנזד אן 1?אוים«וסאײנ נעחאט װאלט

pr*DPDy9tn■ p j«d ,וואיט ׳*■ראף 
pir גורל ד?ר ipJpdpj o’iip j י1אוי »•p

wops■ דער w n i האט מאחםוז 
 א פון פלאץ dpi םארנוםפן דיים׳פ אויך

 אינ^עא«יאנאלע אויןי וו?ינד׳»«ראר.
ypoo ,|PDP*iuip^ םא¥יא- די אויוי 

 IPivorpi דייט׳פ דאך איו ליסםײפ̂ז
r םים םוס נלייכעז א אויןי ’>«p און 

o\ אאפ םראנוװיז״פ. n r ו?פאוטאן און 
דרײ pin אין ;pyptVD'P pro פא׳ןנט

״ תאט ipo און טפראכפ;,  *Pr ד?רפאר ז
pon| .װ?אט־׳*פראנ?ד, op ,טר איז 

 פארוו?חרט ניס ד?#נאט קײן טיראיך,
ipo>on iy tpiriipi ר אpדp ץ איז  זי

 oivPBi ניט האם ער אוינ סיטפחפפראך,
 פון איינ? געברויכעז ג?װאלט נים אתר

pjpd די ijph p דרײ ,IPMrmroJpii.״ 
IPdJp זעהר פאסיוט האט ראם אבפר i, 
p 1אי dp וױיא ir א אזיי”DPHיnרט >p* 

 נא* אאזד פוז רעלעגאט?! די m ווארפן,
pjp*y| זאלען pipp אײנפ ווענינםםענם 

no .דרײ
p איז חײנט ir ד״מ׳שע די יך1א 

 no irwmpj Dyptprpeinp טפואך
 איםפזד זאנפז, iy א1 פריחפדפז, איהר

םהראן. ריאליםטי׳פען
p איז דאס ir ,נידפר• א נאך — אזױ 

 פאאגט שלאכטםעלדער די אױןי לאנפ
 רםפא-1אט1ק די אויא נידערלאנ? א יך1א

 פײט דפר םים אז זיין, ipp dp דפר.
dpii יד11 דייםשpאיהר ?רווערנ?! ר 

 ד?ר »ן זיזמנמן די אױד פאאץ פריח?ר?ז
 ח«ר דפרמייא? נאו נײשאנם״, אװ .אי?נ

tP3 פאאץ איחר ipouipo פראנ^יזיש 
tppipn p̂ נאר ?ננליש. אח p’D, אז 

p דייט׳פ ir d pii גים קײנסאא נאר pp• 
ipnpii tpi די וױ י^ט־שיראו, אזא 

hp«״>p די אד?ר jn rn y^ D װײל 
 in* גאר נ?באיב?ז דאך 1אי ד״םשלאנד

dp .DP'aftFP ,חייסט m דייטש? די 
 נאציאנא״ א באױז בל״נ?ן dpii שפראך

P* נ י א אזא |1א P כ י ל ר p, ,מי 
o>pii d* םאר איז רוסיש• אנדפא, pi 

p םארס?הר ir jpd d pii אאץ ̂tpjip
 שפאניש, יך1א |1א ײפ1פראנפוי ענגליש,

ip ii לאטייני׳פפד ד?ר סון נאיפ?ן1ח» די 
jp̂ אם?ריקא pii !?אין שםיינ ppjporn־ 

אינדוסםרי?. |1א חנג
np38 r*upanpj אנבאטראכט איז 

tm איז n װי ,pat* חיינםינ? די נאױז ipi 
d נאף רפן pi איגפר זי?נ סי<'ם?רײ»?ז 

 nJpooMtfr יפ׳ן1א נלײנ?ן דײט׳פאאנד,
no די TD>pii־iPMnor באױז tr^nt 1א| 

pimp»p p|’3 נאר פראנ»י«יט. t 
tpocnp d פאר pivor נאגץ pi .פלאץ
n• זאא op נאײבפז — np״>e אדפר 

pu די אױוי פראגמיז pd ip 1םי ת10אסי 
1 נײשאנס אװ לי?נ רpד

ך שארא איו p«r« דאזינ? די  נ
 א ארױס 1אי dp tpn נפװאר?ז, שטעלט
 רפניממ אם?ריפאנ?ר די אז סלאננ,
אױן• דאס םאמײייאימ, ייר קאייבט

ip םפנדפר1? ד?ר jp ii riinptjpp א
*Nil אין באוואפנוגנפן po פארסלפנ?רוננ

 פגד גוגרױגפן ניייז tm זאי טי«ט»ן,
 קאאננ״ ipr3m א iptpi pm ראם ייש.

 אננןל OP מאם פראנקרײן pr אנפו
 אוױסמר iim גפמופו ipo’m א סאכם
 פדאגפוי• די |.pdopdm*i• חײטפ תפאן

i*״p ד אױסדדיסליר תאט חננימננ  ז
 1גפנח*נפ dpii ipo אױג א« סאפרם,

 נאר זי ײפט שפראך, pt»)hp ױ באױ?
p״oir i ניט אגםייא iPDfflM דעו אין 

nrm. ואומפד aip
n דפרניי  ipi*n יראגמיn;pi tpt 

tpo ,אז נאײיי״מ ir n ׳•■ראך no 
 iy גמיו ניט ויפאאטאטישפ ױ נאײנפן

 nm װ״א פאמאננפנחײט, דפר לי?נ
pm ipiMiiH o אי« w b p jp 'd p ir dp 

 אױד גאר יאחרחתדארטפ, po פאריויא
ס tm ײייא דארינער, ז ד i אק איחר ל r 

IP< אין o ttdt ipo ייט1י י9י איו 
 pרpאגד pdJph אירניגד «n ,pnm פימל

 pp>pir n האט nnpi ש«ראכ?ן.
jpa’J ip jpp  tjr»nor rim m ,ni>po 

iy, זי דאס DOMOpny npopi pm סאר 
ppm t״y זי דיפאאסאטיזג < ojpa 

דײסאיר pm פאארפייט איחר םים אױט
4D” P

ppmm pm op ,אםת pnim וױיט?ר 
 ppmd dtph b<״hp «m פראנותימן, די

in סדפפראכפן *inm חיינט  pm ,וחנאס
 א dp pm דאד אמנר פראנמיזי׳פ, װי

topno, די אין אז o״po im n> roo 
 PM גארראפריתא אין יך1א װי אייראפא,

ו איז ,ipnrropii אין י ivm ו m vi 
pm pnpto’M iptnrw e אין 1אסיא 

p mvdpm  mod (Pdbhp״>«ipe 
 אלץ פראנזװיױ׳פ פאתפתטם האר׳פאפט

dpi פלאץ TPtP*ny m po .או «י '
<*po nm po ttnwre m p^3pp n 

tPTTior •m חיװם אייד mm )ro 
 ײאס pm סגנא״ס. רpיידM סראנזװידס,
 ,otan pr׳DMPM)on n אעאאאננט

tm IPP זיר Diro אחן ריהר א סאן גיס 
j^pwano אחיסנסװי• זיר חאט דאפ 

pn אױף ommrvnrmc on אין *mi 
o דאס tw ריו, ppi •די אויוי ארױס וץ 

ar>, in  po Ip h it i נייסאנס״• אװ 
TpUMJ PP’)P p9m 111 IJfOPIOIMO nm

)p>m  im ta m  tw ip ײי pm t w 
m מסי̂י ניתר trim ,סראנסױזי׳ס 

po p רnpi אמװ־ rm זיי ipnmonMe 
ענניי׳ס• tw ran א

tpn האאס אײנסר pan m ipb im i 
mpyano pm דאײ, mw tm דארוט 

mu* גיט HP pm unwnw w״).r 
*IDTON |M nt tPDIP Jm» op tm pm 

TIM IT ), VT. PM H10 ,1'3 ניי׳סאגס״M 
מן ואל םאן חי ̂ו בלױו נונ  אחנר ענגקי

 אארי• א אויסיחסיידון אוס מראנמידא,
 ,ipumruaw יײך זױיט po (זסם
opn ססיאריםסט גרױמ א po ד p?n* 

 סראנוסיזיט mm tmwr נסײיס טים׳ס
םי ל m אייייין w ipan ’w n*M w דיי^אםאמימ Hm r.*

חעני... חנני,
tm  po. חעמער
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 דיר ססר איד npor אט חפני. חנני,

 סארסיאח* po ?ב»ן ז?(בסר in — נאט
po *irn (polo dpi |pr*ny •in
IPOlO Bn P3 imp OP3PHMHMD 

po nm ויי .1יאח חיינטינ?ן ,IPO’ii 
tm to ,pm aim >m קײן האב lot 

ipd ניט 'im ,ipjyippjiy ״ עםאיכע|imd 
topp’dיב1(א ״ n אין דארטפן וױיסט 

jr  .(oniM tw on  ion )mw טא־ 
tw tm  ,im’t Ptao אױף ipnpi miy 

pm גיי |.p r)3pj nm
npor oyp« איו.סאי v i ,נאט *no 

11» onmr ip p  m גוטען ס סאר ,tPDMo 
pm Miis mo pm p p it  mo נים o»im 

P’jp n. איך i»i *too t » pn א«ו ני̂נ 
in  ioo p»jp ניט mp*» p»p tiM 

mjdpii נײ i»o ניט אױך חיעט jpj»ip
 dmii DMi to ,wm)p nmnoo !כײן
pm p איד t r  t i mm גיס P’y’OM.) 
 o |P3Mn in םיס ipoippi pa איד
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ס ש ללדי ט ענ —:בר

ען חןם דאנערמםאג םיטען וועם ברענגוש ליידים דער ם  אק־ «
עמעניג *ווײסע 226 בילדיט; יס6א אין ®אבער,

ער ױל אנזו ר ש נ ם ענ —:בר
o 16 םינדןן וועם jn  / o rלײבאד כראגזוױלער אץ אקשאבער״ םען 

סםרים. סעקםאן 219 לײםעאום,

ען די טיננ ען מי הר זיינ טינ זע ױכ הד און ו ם אי אױפגעפא־ זיינ
ט * עו ען. צו די ד ב אזו ב

ע םיזז ד ס ע סז ד ע ד א א ל נ א ס א 9 ל
םענעדזהעד. ס*רקץ, איזידאר

i r r o r n ו מ ו א

ען כ א ע ה ר ע ר איי ע ד ב ץ מ כ סי מ ר ע װ ן ש  אי

? עז נ ר ח ע ען ד מיזנ ע ע די ג ר ע o?7 די t t D
aaM A iM k k i M lllk  afeAA a  M H A m  AM■

ז ד ע װ ש ו ד צ ע די ז דז אי ר כ ן ז ן ר א ד ש ע ד * 

ז ד * ז ז ■ ש

ע אץ ל ד דאם m •עלע מ r ח m w f t m vmrmnmwm אדמז w«
T t t r y p y n

i < ל ערעו r a r j i w
H לע־נעז• U B H T^

ו טזעת . מ*ס ד i Bft i װ r e j t t  m p f a״w
ן ו«דסעס *■םמןעל ה w א t t b w p f  n מ חן ו

םאנד דעס באשםיכהנז ש ^דץ ®מ צז ען. ייי אדנ
5 Bp W H Q rB נרײםיװ־ אץ p u r  t j

Dr. Barnett L. Becker
210 mױי יסט X 986 | בראדו f  p p p io y i 
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ד, »ז s ר p a r e. *

Im h b m m m h m b b h h b i

f p i ’ B i n c iwn״rwIT T V

ע צ ר ז ן ן י ^ ס ע ו ם ש
 רעדאקס#ד דעם גווחיען

« ר די יײז ״ ע ו ע « י

 אונםערצױ םורא האם װאס דעם׳ *ו
 געק»ג» ח»» איחר — נאםעז. ז*יז ׳מדײבען

 ?51» «»ר ne:» אייער *;געבעז ב»ד»ר§» ווון
 נאסען »ײער ז*יזןן סיר tv ז,1•»רל»גג און
 זינער װאיטען םיר »ון אמיסגעבען, ניט

 אוין ח»» אימר חלילח. ,iie«7i*8 ני« *ייד
 מןננעד־ גערג,5יי8 ברודער *ו געחן געםעגם

 איתם ד»ס ױן באירד, דז*וינט «ון זיזעי
 עס •? זיכער, 115?״ סיר »ון דעימח^נז,

ײך למ9ײ  ברוחנר מנען םיר גןףיאד*. ניט י
 י1 אז ויכער, ?ײנען םיר *ון •ײנבער^

 «ײ• ווער ״ילע נעג*ן גזףייומ »ײר װ^לט
 »ײער געמוגען װןלט ער ^ויב ויין, ניט וןלען

 גערענטע • «אר *װײ די געגען אגקלווגע
ל לט9ײ זיאסזעלמ גוםרב^ריגדעטע. »ון  ג
מז 1ױי תי י  םזהעדו^גר «ום ?ין ײעג» יי
ר 1 •יז דן קו«יוחנ.9עקז דער «ו ן

ד איחי *רײב■ ו  ני« זײ• איחר או •לייז, י
 ױני^ו״ב•״ יזנחגן ל»נז9» װאלכמ די, §ון

 ליב חאט ד#ם״איחר און גנ^ • •אר ^םטען
. יײאר ז ו ײי  זאוגדלזנן ני« מארום »ו י
לאגע אײער ? קאנזעקװןגט און סוטיג  א̂נ

 #זוי איו עס »ויג עמסטע. ז?תר א איז
ײנו, איתר װי  גרעום־ םיאום׳ע » דאס איו ?ר

 גלוײ קויש *בזןר $ס wrpp סיר גןךייכטזנ.
»נוןו » או מן, B ג p זיד זןל #רבײטער 

י •ייילוז ו ו  דער• דןס »ון נידןויסףילאגען י
 איבערגע• בײןי *ײןה װעלןן םיך לאזען.

 ®ארזי• םיר »ון •ײגבערג, בריחןר *ו באן
 די ײניען געםינ* װ*ט עם »ז י»ײד כעמז

peftMjnev ון •ר« דעם אין אונטערזוכונג§ 
jn איבער אויך װי אנקלאג*, דיוער n װי 

 .Bftr אײער אין נעסאנט װערט ארנײט ךי
י W >T** •ארזיכעייז סיר  זוע® יזגי^ז י
^ ט«ן  מר ױן *ויסגעיינען «ו dim אל

 ®ון גרקוטעדס, די אזן בויאגעס די ״מדאיען
חי װעלכע  אזעלכע וועט זי אוינ רעז*, יי

 לאזען קיחלליד *ײד ײעלעז םיי גענינע?.
̂זולםא®. ד*ם ײעגען װיםזנז ר
1  לײ• *ו •אר»אחלט חאט איחר — נח. 0

ן עגזגז י װיייןן וווגיער ijropioe די י * Biy* 
V®* ײד *י  געקרא״ וואבען ®יר װי ג#כדעם# י

 I ,nwyo V וון ייג**רםײ*¥ז נויטינע די גען
 ׳ וארל^- ויד קעגען םיר װ^רט װעםעס אויו
 דעם אויס זוכט און גוט mim זײם זען.

ן *,געראכטיגתײם^ נוםער י  דעד װעלכען י
געװ^רען• געדרוקט איז עעאער
 »אײ װעט כריו ײיער — קאלטאפי. א.

 עס ניס, װײסען םיר װערען. עטענמליכט
 ׳ב»רעכטיג»ע א איז טענח אײאג #ז ״?י«ן קען
 רעכ«, װי מעחר נים געװיס ד*ד איז ד»ז
 אין •לאץ *טימל 9 געיינעז זןל זי *ז

ך #בער ען9 עס *געיעכטיגקייט״. יעי  < ױי
 נאטיר• חיז, ױנגעחןבם, זײם איחר אז זײן,
מי װ*ט ליה  די ח*בען לעאקןװימ ס. בדי

גזנ״ בריף יײאר עיקלערען. «י םעגליכקײ«

 V »ין ג*?ריב*ו tie ער וױיל יוג«, נעלמ
 »ז יויס, ניט any? עס און #טןן װחיגןן

ײן ז*ל« איחר i §ון יײגער ו i» ח^בען װאס 
®*.jm גלײנע די ^mm ויד דראוען «ו ליב

 םימ וײגען no — םעגדעאאװמ• מ.
ײ איז ®ילעס ^ י9י אנןן. ני* ײי א ח ײנון  י

ז וח>ס גןלד, דןס »ו •לאן, דער י  געקליבען י
ײן §»ר כעװ^רעז  יחך ««תו«■ ואל *װעק, י

ז «װעק, אגדער אן §אר רען י  קײן ני* ?עזור י
 קען באןדי דו#ו.יג» דער דורנגע*ר*נ*זד.

 ױידער, חאנדלען. אזוי ני• ®ןד און ניס
i אנבוו»יןומ װ^ם l ון «ײלוגג  ארבײם דער ו
 ױגיןן די אז םיר, גלויבען *עועו, די אין
 ען8דיר יעמ»«לס םעגלינמעס. ייחר סו®

ן ם*כם ייחר װי גןראלענע, אזעלכע י  אײעד י
ן װערען יר■1דיסק\ בריו, י  סי*מגען די י

 •רו• TMr Dfi ייחר תן» לןקאל. אײער «ון
ך *♦ז עס ױן ®אר«ובדענגען ניר®  גיפ ייי

 קײנסןל ג^ר ייחר געח« *מר געלונגעןז
ו גיט? מיטינ; קײן ז

מז םיי ײזנז—דײוױדסאז. י. עי ײי ייי
 »ו געאוגאוגגען געזוען םיר ל»ען9ײ י,1ברי
ן זאג» אלײן איחר װ.אס ׳דןס טאן י ײן י ! 

; נ im יעז־ליד נזױױה וואל* ^ p ױ• די 
 ײד־ גאיגי• געיועז מאקי fie דארום ני«ן.

 דעם וון םי#םיילונג די •וימער דעס, גען
*XP9 ס  סזאז. גןםוזט םיר ח#מן Dfi ו̂ו

ן ו ̂ם. י p 111 לײעג* איזוד efװ ד ym  pa 
ײ גלויבט און טוגגען  «יז, **#רק. אזוי ו

jieu• ני■ ועהי גוג^1סי אוגזער לויט irap 
* «י עס« םײנען ויי *י ז עס אבעי גי י  י

ר  קזד-זנז חאנדלונג אזא םי« »ו ׳קל*י »ו:ז וי
jnrwiM ir נאר זײ i i i r r .מ ױגיןהס מ  ווזנ

 אחן ״א*עז9ח קעבעז ן1אלי v? סוזען ױני^נס
h װ^#דבא- •#חיידמנע ױן ארײגפי*וגג 

מי. ײגןן געמיס גלי iir•־7aee םיר ו t « r 
»ו ןען  •1םײגוגנס״*רי װײורגעמ^נדפמןנ די ו

 דעד*אר ipea ^נער *659»ונ» די »ין חײט
ו די געגאן םיר זימזנן ז נ ו י ז ר ג• י י  

ן יוני^גס וי hmm ג נ ו ג ו  טע־ געװיסע ו
 1גנגע זאאדלוגגען, און בוידפברװו ^ייעס,
H •*זימיװ איז *idם*י*רי די וועלכע ill* 

• 1אנ«וגעתםע יזג^אן א !װינגאן ו1 ליך
»ימחג,®מחר״ יתז ■ראגיאם״ 9יס*יא5ק¥םו
 דאס וואס גארני®, װײםען םיפױ-לימר סטן
*,57«7ב«די V ®אר איז  דאזיגער דער אם י

^5ק»םו en• ױן *n»5 איז יז i3p3 ie, 
 «ון *ױמאלטונג » »ו tim•* םוז ד»ם וױיל

^5יו די חזו  •»ײ op *ו ליה1•»ל ווון י»^ו
p ח»® ז1ױני די װ»ס »לעס, •ון לוס» n• 
 •איייײניגטזג סי» w «יז יאחדעז נילע

ײ! ז.15ײ»י13 בוחות  1»זי ?יימ איבזד, »5ל
* tn «ון י^1ב חןם גו « t, װ»ס no מ»כעז 
 ־31י1\- 1וםע5 «*זז1י P* «ענמליגס11»»

ײז » 1•» װ»ס ?עחם, טיגקײס״.  T די חו
 איחר װ»?ט אגגעםאנט. ח»ט םאקםיק זיגע

 םאננד »זוי ס5י»5ױ piprsut ?עחן ;עװ»לט
 ? *טיק־־אזטיקליד אויןי ו«ימלטn 1»? ׳ל»ז

 ®יי םײגעז m »ז ן,15ז» n? װ»ס ס»לע
 *בעד־ »יו ג 5 ו ל ו ג ן ח ?ײעל כויען!

« *pspjnBei. ח»בעז ייבזדסוייט n i« 
ir * W ײ »ז ויסג»װ«ז»ז,1» י»5ג»ר םים  ז
סזז»ם•1 »ן1יבו1»וי§ ג ז ח » ו ?ייבען
 »ליכ»וno «•11»51 — האכסאז. ם.
ער־ •»רל»גג 1»ײע »mm »ון ,1י1ג ווײעז•

ײ •יר »ז םיו, ז1י1קל • 3י151•»ל*» »ן5ו  י״ו
«•tP«w n »נ»ד םוז»ן סיר אײן. םי« *«? 

ז װ»ס »לץ, יס5 »? סען# י ײ י  »»חן, י>יז ג
i» ליינ■ »?וי »יז  .t«mifi*0M• דורנאויוד 

 yww גיױס? » »י? »סוד5 מענ*לינ» לינע
ײן, נו נובר »יתר גדי ד»^ אין ג5רז  ו

»5 ק»ן ii5»55» *»5 »»ר »ון י iii« װ»ר»ן 
 *»no 5 ק»ן ו»לד1»5 סי« ו»לד;1»5 ן1קי

«5 ס»;*»ן »1 מ»כען ח געסעי י  •1קל *»5 י
iio 4«י115 »יו »ס o«ii »ר.5 i« ii«  HM 

i »»י»ו»22» װ»ס .5511יו?ל»1» לינע i 
 1151P בייקיה 1דע1בר •ון 551יס»יי«*1»

 ».3*ל» »ל»15ה»15 ח»ט »ר »ז ז»;ען, »15 מיד
«0 pp\ ,1» »? זיין n«« «ץ5ג» על»15ג»ח 

 »ײ»*»,15»ויס op 1» »ל»1ו ױײל יר»?*י*,
m יחס 1»»1י3»ר י1 »ל»»ן11 וױל*, איוזל« 

5«oni «לג»,5 גי«£« «io p« «ג»װאל tip 
t955 1» י»5 י»|51י י1 iiinn iי i «««o« 

.01 »55ל»im «§1» י11 ,11*1111?»»« 111
»li» — ן.—דז ם.  ,?51« no «1 ii«  d 

5* n»?,װי »ל iiT in  n o 15םי » ח»ב»ז« 
i«3» 01 םיד לט11ו •ײ^ i?iii ו 1ii» ןי

»ii קײן »«*יק»ן. i op 1«• ooeiBO*
 1איי» »tria»35» װ»ס *ו*יק»ן. י»5 איתר

 י,oil ««a in 51«10? ניט־»ײגו»ר*»»נעז
 55i*«ili3i «!1» גױיסע קײן נים »ס איז

«51,? ?«1? «1? *11| 1«1 0«5...*
 »ו ■no »ס»ל3» ?51» גי» — סקי.—p ס.

 *t«a«n no ?«15 זו»ס ד»^ »ליכען5«»1»ר8
איתוי *p«5 װיל», in»« 3»?י »ן,1 ז»ג*.

.110»?*» »»ס11װ»»ס» ?5»?
iio — ץ.אוועטר 43 . «3 i i«?5?« wnpr ו« 
155» i«ii« jnon .i«e3«rt .is1חי51ג1ל«
»i» »ן »ביס»ל »יז i i«3« ,p p o?1 קװ»ל 5
op איז rip1«יג»1*ס»ל-ק »ר1 :1»3»ל

«upvrvrvap p )?1לנ»1װ »!414 4»ג»»י 
3 ip?013 1»ײ ס*» װ»ל» נ»1-א»יח*015י* 
 JDOMOIN ■®01P14 «1««1 13«« 11ו?יל 11»

 p» »15 י1»ב ,ip«?i נ»ליכט1«1•»ר װ»»
«5 »יו לו•1* י1 וחיל ,1»»3ג» o »ין י p 

n*5 »ם5ל1»יינ» io, ױ  joi ■51»? *ימר ו
•14. — n o «לב»1»? »15 1ס»נ X14H3

i«t«7«o 2441 נדעםערסי
ah taa  a a * m  mארד די D לעאנ p i 

j טע23 איםט 42 x, נװ f n r

62ynioeסטמטאיסט
l ir i? i«pi«»0111,ם»דיס»ן1ײ

ען ױנג ר א עו א * ס ח^ל גיי
w םענ^ןן סס» אמימעסעז

א מוגומרסאן, n•® י,1ני Jf w r i סאד
רדסם.כדט̂גאחא»יסעסאױך wmו m rס»גV m a a a| ,,A)«01710,9020

בעחןטױגקיי• ניכעז םיר
IfP ן1וױל וראס די ןװ f i

■a AAAatAki,ג נ דני ע טרען ר םײחיננ •ע
עג ױיזי נ און

»tm e n, ,נמױל־ ידיײ^רפ, סימס 
גארמגמפ. *יניײונייס און דחננס

| y « | # ח»ם מחס
 חמײגמג *אר קאלעדוש חויים

סייקמג •עסערן
^ T y J r B J JW n  • » B « l i

ת»»ר. ױ
9 סטתט, «ן14 איסט 222 1 7 i^

אױסשליסלמ־ סףמם

ממםניא
י נ מ ס א ס ע ז ז ג

זוזדס

u i i i r u i 1l i i lB y T L Y ir c  i IL 7 iK 'Eזןדד

וזעם וואס נעהםונג אונםער סםױפ חןלזןנסי א
װעלם חןר אין נרעסםע ף דץ

r אס ט וו ען קאסטען ^ לג א ח ר ע ד אז ^ לי אר מי אל חען װעט און ׳ד אנצען ®ת אױפטערקזאטקײט n צי  « לאנד. ג
ס חאטעל, חײט עזונד ט ג אל ט ש אלער און אנ אנ אצי ער נ ש ער אידי ט ענ ען צעחן א אין צ קיג ט װאס הױז, שטא  ■אר־ װע

ען מ ע עז ױ נ מער סי 26 אןן 2♦ ,22,20 נו ענ ט ױל ױ ט ע 158 און 156,15♦ אח ס טי ס ט. סױ ױ ט ס

 מ־ אידי׳*, נח»ע m חאאנשן *my* m *רינער דיש
imrwfijvp tr*m ש^פסיײס  bw vj אויסמל״נם 

jnr*rwi ו>tMMttM ownwrm tm r פיל• ייון, 
 vt aw ססראמע̂ד םאינקע m oktuusv jw לזנרם״

tva«iaaa \im מ eew an iw w מוד n ס״ד 
in *wa ,זייט איז װזלכז אוננינת׳וחסתנ rvnt>  m 

irwiwi eMdan a.«״
enojfj t»D'Bvn ,t«*a on tnn’awnn aw 

.iwnp יושמדסי״. pn 1 לזןנעדיגסס׳ןד דער« dm 
^די׳מר •an — םםריט דעלענסי jw סײד, aew תו

a a M a a  b w a a a a a aםייטס •iinpo
man aan ,iwsvo n די נ׳נ*<אנט m w 

man ^wmu .נאשיטסען aw m טזױ «יק ײ 
oan שיפמ IW »» ,inrwmv ויי זד ש־מלנייױ,

pa nan rafe עװעז גיט איז דאם סטריט. דילעסי; 
p?» ליינטע pn .*jat י# דילענםי ר ס  laaD n* װווו ס

t«aa ותרט nw ױ did n רN>aי Binun aw ײיךו
w סיטנט, rap ניט p|תײזער ״ iw ווארטען $a> IJO 

man m טמנטמתוטרמן. «ײ n תי}» לײנמ די 
 זעקס man געסוום man tw סטתטר, a נשיטצט
nmuN in ה״זןר n.

tit vpt Bnwrwc ev דאם tw ניט in n סיין 
pmn tw »t m גיינמ tarw ׳טוחנחנר, טיל »n

O A t e A A A  m & a a  A a a M  a a m M M  | A t * | O M A M A A I i A A a  a a a a | |  » M m• no דר ח»ט in «  .D7iotriP«is זאך, 1קײ onit 
laa ,awt װילןן. יײמשלימז מנמן שגתלען ניט דך

ean in »ן  in ג׳דואלט, ערנסט nan טר זמדלױ סען
.taarr.

m נאר tw m* די n ,נעװעז oan מן oan נים
naowט ta ,ivtatB'w היחער, טמאכע שויםןן װיל נמן 

p* jP י1 01131115 ל1ס»»זױ <ו»לס כידמז ווייל ” n 
 װסימ ססאקואסנסען, 1נ»סונ» א»*ר ויד ן1װ»אס »ס

 fm חײתר רי אסגעתויסט פ»ראױם, םארא»סע) ?1װ»אס
 גאסוזס סעז ה»ס דאחװ »#dm§ וו ״מריסאן נטנחעו

dpi? ii3«n און «ו?»ס*, חיחסד o n r גד ח»ס חױז 
 אבזנד װעחנן. נופיסס סםיאזןרחיים וטן נאזממר סוזט

 סס״ ריעא אױמממױיממוע pnonii גאסיחרס 1אי וס
ך סויסס15»ס ימן1 מו^יו און םםראסמג̂י סייט  נ

iinoti וײטונמן די אין מײמו. 6 נאסאאגםס די m 
jo באױגנתס סדיא אאנג ים1 to  m m ,imnni 

 אססר ה»ס סיג^״ onon ,אינגי׳ס זיך וזסס וו»ס
aenoo *oii>n 20 im 24 ^2 ,20 חימיד n סױסט

0nOO POO*1p loo ,lOO ,lot p i.
ay ̂בען עםטיים 5ריע ;aov; <«ז m ג«לו זיך ד

to נמססםסליי̂נ ana pa .<ײט w w b jyrn oan
a  A ^ ^ A  A  ^ A a A ^ ^ .  ^ A  ^ A A ^ ^ a ^ a a  . . A  M A k a A A | A  A a M  ^ J a a A | ^ M | Aגיו 1<רױס אין ראםירס iip ip ,אױס־י אתסערגעםונמגן 

iP*o«ny, ווסדען• ד» וחנס ׳מאס too געוו»חד א*ז 
prmnga, יויוי 100 «ח »צאס א #חײ«עו יא»דח» יז
זײגמ ססרים, מריסטחנ אױזי im onoo 100 דיאמנסי

pnniip m H ס»יאח ןנ«9וו וו m iw ד»רס
d pi אױסנעטיס pnpi מימ5 געוואאדימ וו jn®?3f5 

n  m  po ,ױיסתמן• m רץןסס •דן» ,lim p 
pnun pnaor atyavy? ivs aan וחמ׳יז רײחס oa 

erw Tt mane ay anaartyotw v rttn .in 
תנו מיי a מו n  jyjyit Of*aa?vno pa m ytn 

tw tw ym»a pm a tw tnomwrta m m wa 
pa נדוים la *wa ortystw* נײ tw |jrra w a r 

rwדי םאר ־ mtM pa trtw ,יסנד Ban ייד •tn 
 M'noND twafeionrw pr«״< yrtan די pa שריימד

th nwpa״tat ,pa jw די w׳Ban wt aan 4w ibo
m סארמםליכע אח iopp*i סון מקראאעז  yfpfnp

aaaaaa ââaaaâb b «»ooאיכדשםאנד i» pn מגזי• מדמחלזק
, / . י , 

ש גרעםםע די סי 1אי באד מערקישע רו
װזןלס. דזןר

fawp דיל«נסי קסתיר JW ׳
bsw  navBB w n u n r די 

twt a man eweewt anrna pa bjw ס׳נ  ,nyfwt
tw

syn ay mנייסס p נעםחם״ .ליבבי׳ט :חײסען pa 
tn  pa nao yactnyr |w yaeru n pn syn* .װעיט

pn b נ^ד די p i גחוסס׳ו די v t  pa ,ומלט
 וױיצ nna ,rnwyt חוימ a pa pt an tw w גיט

a tysnytwa art «t םך >■Bn rw  ,ra גלזיז jn- 
iaoapa. aytt n rw  ,*we» םענ־ םויזענט «»ײ ״u״

 yooru די pn atm n — «יים, nnVnn tw jya׳
wow rw,* וזייל anan m n  aan pn Btnt n 

pan r>« .nnys pa taa an pa איתעגד V3>yn 
e m m  aan |ys Ban rW tw aan nys ,טתימן ta

pn m. נאד • p Bvn ,man •mn
nta rw ,װייט tw taw v t  ,n ניו שױן a*w 
Tib jyrayt man r* אױסנסארנייט t ty>yn ,tnanyt 

aatyoanaan ntyt :
naa yr’pnyo a סיט y)a איינרינטונ־ נײעםטע 

ynam a ; |yt נ*ו tynra tya)a on tat ,ניגריױ 
a ; taw nwnrw oymnao a rw  nat םװי־. 

 pa םום, 90 נײ 36 פארנעםען ayn art סזל״ טיננ
ntymw oan ,nyoont nn pn atm ותלמ pa naa 

nn וחולט a pa .aan •לײןי־סייװש bjw  aan ד*רט 
a j tturiwa nyanyp naa onwonm a ; pn חוד 

n n ניי •mn yaatnv j tnaayonan annttn 
•va  BD'naaan'BB a ;aacnyanaa a ;tnyanr 
>a ; na סאניקיודיגג ta ; nyvnr a ; naTtaa איײ 

ytyt ן לאנדדי a ; ntyac vd ”B pa nara a פײ 
Bta a ; naTwa ■nr <־.nna” > a tw naTtaa yy9a 

pa mn w pa *׳intm anayj tyVn tnyB’rnal 
aan n’w >at rrwytw  rtyo nn ta ,nta •טיגדעם 

an tie tram nyaryt an ya יארם) pa װויםען 
nyoenro vn tta vna ױםתטמקייט nn pa 

מנייחג
סער א ם נרױ ט חדי עזונ ט. ג אל ט ש אנ

oan ,naa w on pa wpnyu a naBna טענ־ 
pranan jyr נױטינ אזזי anty> an •wa paan״ ayn

t 011053 ®,O v i*ך* H z i*n o o  i  i**t ^ ט חיי תד מז

 וחד ר*דס9 דארגמן (0nnp«np ססואװןנע
תו, tioup •אחסייחמ וזרד רען מ w נו ל  9ד» וו

 ♦lio3rm» rtrn אױסאן pn«oifi«i• וסן םדריס
tim«o 009 mn םוימנ־ »דער טנחוסעו ססאון 

no )13ל11א 13אױ » אום |1סיי tm ,ii*if3 פלâ  ̂MAM Caaaa aaaaaa Wamma AmA ammaaaaaa am̂ â̂ âa AMw vn nao twtye tyanaBV nyaaa ווײק *an ” t 
m זױיט די ניט n t pa םיניימזײם די tnaaawpyna 

nmn pmnyt. חיײיזילי סאממז חוזימ די אלע
pa pn b*w  wVn מסחם׳" ,לינגי׳ס rw םמייעלע

•OrlpTD
nyoMp pn tvTm Bnn ,בלאסץ בעחןר nynya 

ov .Dtwaam p m r asTm ,v w  nnt• ra  tw 
yn׳t Bnan iyt״t חייײיססיש pnopyV ,nnn ליכם־ 

nw ,nrm״nrm  o, שגײי pa v w לוסם־ tw 
p pn anan |yTm on v b »w  .vnyrvtn״-nn 

,tyotr*«a pnnvBtw nr onnawn tw Dnaaptna 
t pa ,rna imp aan״ B»w vn tw taTitanaa vt 

.nnp vn tta
שער נאציאנאלער און חאטעל אידי

צענםער.־
W דוױי 'ivt nyj'Paamnyy nn pa ana>a

poytytaa mtau'a ty>yn װעוען we* ̂טעצ א  פאד ה
tw ,pna* vt mttaa jaJyn ypnyoa rtat pa tnw 

ayovn tnw v n r  vt nap אעטערעסען innaa 
m » nr aaa>״nnnw m אימדםײד vaw 3נא.&

 nat Bvepmytt'W pn ttfTm Bna$a 9ysan די
oatnr on bw  nat fim m  mn rm  « pa mtn, 

y v aVrvr |w aan DOM vn oan״tytap r t  a 
tyyuas סימ p̂ nanas t'ntyanan B*t ,v w  n
at»־n a ’ vt jmtynBntnnyt an va9yBan 

anaar n ^jVn vn tw onaor w, די nw  yoent 
pa eattiQ rJayo avn nfcnt אידען טױמנטער 

,̂yoan iw *  pa pw on Ban .nw> Hnuat tw 
tytaa r t  9ft nw a wn פיחליז v  wn ,vnvnt 

ל * mioo«oo« i i **t p  i i  pp p i3P. ס ״ליבכי 
5 nytn tta pnא-די- געװיגשטער אע

ayn dp pa זײן nnya זױ a ,חאטעל pn ayn ay 
a םין .nyatyy vn n w  nyJatawat ,nyt” oyt>a 

oan ,nny« יןןין שוםט tyvwta twao atm pna* vt 
nr aoa• pn בעטחס״, .ליבני׳ם ttnn nt ayn ay tan 

a mim annwyt pyny אוטײלומ. רעגולאר Bnan 
a pn ojm נרויסער •yew yV'vyao tw ,atanaaan 

nt'*no pc ivv:tnyojyp און אסאינטסענטם סאר רען
nsa ta tyrnyn eyn op tw .o'̂ ootpvpi tw* 

.nycoaoDN y n ra
Biyrn pa tyrayt r זאנ̂נyt װי t  oyn nyt m,׳■ 
nytnaP סםרים. שריםטיע n>yo yannt a tw aan 

naann nat on װייצ *tyy nn tw anaa ’oty>n 
r w  nat ,ty»> t w *  pa nya וױיל •moano n 

yrnw און nt yoynpaa ata tw םאײינדונג  yTt pa 
po tntytyt pa tt̂ aanattp גרויס pmp vt• 

y>a tta טיילזןן ,nan tw n«o aow nn pa 
 pa .pna עטען nr oynpaa זעצבםםפאר׳שט«דליד,

nan ,rnttana ,tnpma ,*ניסט׳ anaa ^jnnntyttya 
tw pnaa ,װיציאסםבות nn nraa prrwn oy wn״־ 

yonya> שומס אימן, םיציאז yo| ארײן גצייך pa •די 
 ya>yn עאזןײייטןרם, tw onap די םיט םטריט לענםי

 nyn wn סס״טאן, בויערי nn ביי •a ויך טטעלען
ני<• נעםחס״ ״(ינבי׳ס געגץנאיבץר na ארויסנאננ

y>y vtyny nyenn nn jnaonp tta wty>*n ,«m• 
v  nytrm״tyrtyo nr att פון ,aptano tw oyTian 

pa ויעעז זועלמ םםייטאנם, אבװיי6 די ,Btimat nta 
y>yn| די סיט געםחס״ טארבינדען,אינבי׳ם pa tnw 
y)a טייצען r w  tw ,nnnrtn pa pna1 vronnt pa 
 תותחנ• pna ומלמ יסר̂י נמ nymw pa אידען סים
t r<״pa nna pmrpan vntpvpi yny די n n ta 

.myenanp'Daeyryt
ט ט הװדער ענ ױז אר ט ער״ פאר דאל חז א

טיתמענטכג
”t נעטתם״ ,איננים װי אזױ t oytt די yaont

 ה$נען װעאט, דער צין ם*רט דיזען pc אוגטערר;עפו;ג
”tw e זיינען וחןאנע אונטערנקהםער, די >OBByryt 

on מאחורנםטען pa pt װאר̂נ tnmaiyta eowvaa 
nynra nn pa !” ■sap trvw vm a  tyrtn a 

m tai po vana ,אאנד rw  pa פיאע n n ta
.D'tBW

n  rw  pm apntm a«y w u y>  a art ptr 
pb nysn tta atyn די yeoresnt אזמוער* vt tw 

tw ytnyv ,yannt pna' ארםיסטימע ,tyBB'nvB'w 
 aan נעםחם״. איבבי׳ס aotp ay. ta אנזאגעגדינ,

oattay rta אלײן  r«a .נייעס arwttyt an tw tyo 
tyrtyo ta ,tnyt ty זאאען tvoto m n t praytona, 

<”ttvn nat praan ” t oan Dai toy rntyrwnytrw 
 va B««y a tynyt nat oyn oy מײא ,tyo'tpnae ty גיס
VBtta n די  vaa  .prom o*taytona ayn naa• 

waya־ pc נעטה ,?•גכי׳שKii ".pra ,"ĉ־,ynyu|
bvtt«a nyaya. זיי inmawta tyea^voty'|yt” t 

ra  oan ,!” •eap irt” anyttna ytmave ata די 
on  m n  oytt ,tnytt atyoyv tvonan oyn naa 

iront איריט יעדעם nrp אץ oytt oy pa ,apnyoa 
optra jya'tnta אלם ov j *b b v  tvrrn חיים̂ג 

ta לייםע די *tin **a tvavnvD'ta tyoa^raa man 
ta v a  naftn otyt'ta ovn אייס׳טליםאימז *”r a 

jyr סאםייין .naa nn pa tattaw nn va
 ״onoya יס33,אי tta nyeymyottawann די

otyrtna ,pwvtva opao :tnvn n  tyr»t; 
tamat nyn ;nntrtyno ,nyt̂ yo opas, *וױיס 

tta nvonpyo ,p'artnya t'savntya ;o tn 'tn a 
a njntaopjtfa. סאאאס pa עאים,1 סעםועא *aepnn 

ytn |yt«t oy .pnאyn nr ,tnyn yaאכwa oy y 
yttaP) די HKt’Vtu. ^otaveotn noutt'naa "tty"־ 

tta י׳ם3,איב yaap,,126 ״ pa 122 tw דיאענסי 
tvvt ty potnp n ססריט.  pntyi |yt” t ” t •ד 
 pa ^otanaoon yrtnaa אזעצכע םטריט אזמסי
oyw אסן^ jyayt ” t ױאזזנםי yoDjrtt n  o'noo 
װעאט. nn pa נסי

tta' מי שנעא v n  tnanyt etapaa tw oy 
voytnyotta n ■אאן  tvt” t ^ttoytnyona nn pa 

pa אאע jta eentaa tve” t אירם1גראם tnanyt 
ptr ra אאע  tttoynyotta ata ta ,ivoB'tnaa אאננ 

ap ytn ta ,tyDD'tnaa yatas tta ,pmyt im 'tt• 
tm aa'w . I'̂ attyi oytt״ tnoo ’at^n^ װײא 

pa nyna prat? oytt tyo טייאזז אאע pa onaor tta 
.̂ אא

a pa״on  pa ,nyt” n poB'tppt n  tto nyt
o«?yi J*  pc• ,סטויס u,n קינבי׳ם. onoya 

pra״. tV i'a^aa nma otyvny nytt ytn
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8.00-------------— — ױנין
zoo —-------------גײגנןמ
 3.00 — — — — — וױייגןרג

8.00 — — — — — גןיוןוו .9
8.00-----—-----וןיוןרו נ•
2.00 — — — — — — ■90א9

»)doip קוױפירוגנאון (וױימות

8.00 — — — — — רןזןננןמ
3.00-----— -------- tMPX
tmip — — — — — — סס,8
a.oo — -------------- pan

3.00---------— — אן9י7ח*ל
a.oo — — — — — — דאיוןל

— — — Ny9«P9<Np------3.00

. 3,00 — — — — — — |י119י
8.00 — — — — — p 1*9*7111
י71י7גל — — — — — — 8.00
a.00 -  — ד ----------- ;«וו
8,uo — — — — -----ami
3.00 — — — — — — 9v t0

3.00-----—------•7בל*יי .9

 שע• תלאוק די פון ^וױטיחנגען
 אר־ טאנ חאלבען דעם םאר •ער

סאױעט־רוסראנד פאר ב״ט
♦).1 ז׳יט פלן (»א*טיע*וגנ

סו).ס - -------- »*גיז י•
אצ * דדג ---- י

.9

.9 ״ )
י י .9ו
9.

•^  * לןי:
אן91*א1

דײװיכ
ג עי ^י: ג

• יד-עז
 - *וליג?•* ס
: י׳ ו ״ י י
ידיװןץ a •ילע•’•‘** >».
t. *7טײד• .

דוי ;י• ״ ד׳י  «9חוי
 אן5אײזעג *

 - וויײגערג י.
 - •עיז^וסקי ז♦
 — ד#יענ:עיג ח.
— -*זעגנעיג י

7.35 . - 
5.45 • -

0.90 ״
- 0.05

0.45 *
5. NO 
0.45
4*.0«1
5.00 .
5 45 
0.20 .
0 00 
5.05 
0.00 - 
0.00 * -  

7. NO 
0.00 - 
0.00

90*0.50
 דעש דודך ,9?

*•נ*״ ס״עיי
 איין ?ו׳ייז ס*ע •יז

mv טשעיגזאן
055.00 - י --------— — װיייי

id דוויכ׳ן ריטצער, לוייס v •טטער 
02.70 - .— - סילװע• סעסועל ניאן

דעם מ״דװד ?לסית *סעדײןיז נ
05.00 ------לןולי? ׳יטט״ט׳טערמטן

טשעי• שאו דודנ׳ן ,190 ז י־ **•יײ
ooo.No — —• ״ - ־— זעײיז ס»ן •

̂סז שא«• דװנ׳ן חאגד, *ון יתל
280.00 - • גס־דין י״ב •׳•עדמאן

•1«א דודג׳ז קטיעט, ױן 9קאי*
5&20-------ב*רגעי י. וײסדםאן

שא■• דווינ׳ן .,gp קלןוק ריײער
a.oo---------סילװןר ס. ■׳•עוםאן

oiigia .9H, יי״טטער• דװנ׳ן#
17סס.צ------- ~ גי#ט «ײב סין

 שאי• דוונ׳ן ,9? ױן י9דןי ם. י.
 08.11 - * — ס״גבלאט ב. יייעימ״ז

*#••■׳ועימין דורג׳ו חסיססן, ם.
 88.08 — -- — דזשייקסבס דז׳טןק

 טזן1112 *ים«, tfgW, 138 יי׳•
רנ׳ן סט•.  ג. *אי״טשערסאז דו

lo.oo-------—----נטלדסםיט
 איסט 100 וײטעלספז, און װיענער
שסיטשעד־ דוינ׳ז סט., »ע110
̂ר טאן  70.56 — ויאנדאקא סאלװאט
 סט. מע18 װ׳ iifP*V, 32 העגיי

יו»יס ט׳)|ערסאן wiif דודנ׳ן
loo.oo----------------נאבס

■* ס. 15 ק*., טער97י»99װע
דודנ׳ן זועיםין, .to עוו., סטע
m v 1500 — ריענם מ״ק טשעיםאן
 עװ. «>טע .9 255 |״P וק9?ל ססאדט
 * שא« דויב׳ן װערנאן, *נט9מ

 111.00 — דידזב* rl9i9vn טשעלמאן
 עװענױ געועיחאם 110 ■י״ט*ג, ד.

מזרםאן שאו דויכ׳ז י*ג?ד־ם,
47.00----------------בעניע

ד. *ײסע דער טון ןײיטאג, מי.
 lo.oo — עװ. נעטע״חאם 160 ■י־״ט*;,

 סט. טע27 װ• 12 לדשםיץ,9ג א-אן
אנדאחאם ט׳יעדמאן שא• דזינ׳ן

155.00  ----— סאקאװסקי
לעדזשער 10 ?אל9ל בעיכאז׳ דיײו

165------------------5.00
 עװענױ ויבעטע 408 לוספיג, לואים

•ran טשערםאן שא« דודנ׳ן
 157.30— — — — — - - ׳נטײן

̂־אםערי?אז  א. 1 קא., דיעס *•יע:פ
טאי־טטערםאז דורנ׳ן סם״ םע27

yn. 42.00 ----------ל9נט7ז9י
:ur:$.,* »זײסנס ט«9עיא91םדזו;ש 

̂ר  .סענטעד, גונרםעגט ׳.99בר סיגג
ifm ר9אי?יד ̂אי־ורטערםאן 

טלמו־ ׳י9יטנ9י דזע׳ .09? און
880.50 --------גןלדבערג און לעד

בײגעלײג■). (ליםט
מערמאן «א■ דורכ׳ן ׳סט. טע23 װעסט 151 ״9P ו?9*י יקםע
25.50 -----------------י1

לויויס יירסע דער •זן ז9ג״*9ד
25.00 ----------------לוסטיג
לואיס טין ־־טאן9* ויז דאנײ׳יאז

5.00-------— סאגז *9 לוסטיג,
 *ארםאן אסיסטענט •ון ז9גײאי91

לוטיס וירסע דער ײ| זוונגער
1.00----------- ----!וסטיג

in דורנ׳ז (באלינס) גלוטבטרג ד. f
3.90----------— »ערן9 לסאן9ויי

 ויבעטע 883 .נאײןן, און
 ס. וחטעייםטן utw ויודכ׳ן עװ.

:י:י;909•
- מי9•י

קאיאםעלא
ג לי ?יי  ־ 8י

 — עחיליד ׳
רי8זוי9חי

2.00-------
3.00------

200 ------*־
------3.00

■-------3.00
3.00-------------)*ריגבעיג

3.00  --------י«זםזגסקי)
8.00-------------ליכטענ^יטײן

8.00 — — ל--------81י»ײ0ן
3.00-----------וװײנכאיטעז

3.00-----.-------*וסיגס?'
3סס. —-------------סאט??י

2 00 י~ — —. — — *דעייינן•

mfj&e/usttonru
— פוז דירעקט וױקטדאלא אײער תױפט —

בוירנם סאול
 נימז װעאכע אינםםרונמנטעז, vaav נרויםארטיגע,

 טויסנעמטט• איבײט, םיינע טטו. ה<*רעו » טוױט
 אויםנ«סערונגעז. ו»ט«טירט* <ע*טע די םיט טעט
 סוױאא. זעיםענע א <ס איז 1100 םין טרייז חגם טאד
אטםער• סיעייעיעז אונוזר דורו op איו םעחר נאר

---------יעצט **ער9 סאעשעל א--------

וױקטראלא,
גראהאנאלא

בלױז «.

מאנאטליו

■יױאד אמ עכטעוױקטראלא
e r $100די

טייו ו / V א
טיל דיזען אױט ?עבינעטט

ז ױ ל ג

XM fO S.‘. -  tlM .

סאנארא
8 fii ט n ^

נלױז

$110 צחאמען רעקארדס, $io טיט

m
טאנאטליד

<1,250 כיז $25 םון םטײלם .אנדערע

 ®ערלאנגט, האכען טדזענדע װאס •יאנאט ולײער
אינסט םחיקאלישען א נעדצען צז יעדען גסײט

W
•■רײס נײע דיעזע

®י

װ*ו «דןמר 2 כמיז

ר האט דא ח  אי
 אױסעךנעװעחנ־ אן

געלענענדדיט ליכע
« xt Dijnra קױאעז » 

 און קומליםי «ז יימגא
 גרױסער מי צו סױרוױס
u n y s v ר * » i T n r

m h t • m ר9 יואם« 
 mr+ דדמיידי <יןםיס

 Dim איגסםרממנטס סםע
an  am urn*** ד נ

jr m סײ m  m. סיי
p y r s#  t*w -— ^ן ו

ל ̂ױ ן/ ח נד רעדחױדם ̂ס
*fapDD i n  .trm

̂ם  מרמױא מעדןן ויי וז
pm בוירגס ס»ול D-ume 
 נור n»MHn • •n נים

 מנײ ori טון — ר«גםי
י בױתס. <mo םון און «
 םיג- xt out 193110 אוז
 ־rnr D9D3 •m 88 ליד

 HHpnn nr 9 םליו
•vim  ip r זיחנלו ו<•סז 

 לימרוול• ,די געמגן סיו
idd .מייעתנמ

פןײער־פיאגאדיעזע
װ*ו 8 וזלאר s נמיז

מ ך ך. «־ײ s «ה טוואנפועס סײנע אי r v וע»ערענם m נדם
אוהר ן בח atm יית 10 ביז אבענד יעדען »<עז זײנעז amru אוגזערע
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ען תנג טי ױ טנד טטר ע סל  טון ח
ל ער ו ט ײ ט ױ און ארכ ס די  און ו

ער. דרעס ע* .־ ־ ש
).8 זײט ns (•יוס # •

8.86 --------— — (1189אל ♦1
m 6.69--------------ולאװניק

— t«n«n n--------. 5.86
»vr. 7.6 — — — — לײנןוויץO

6.86---------— — שזןרסין ד.
A 4.16 — — — »— בלאקסאן ^
פ #<י װי 8.70 — — — — — דיי
imtp-------------4.86 ג.
4.15 — — — — — רונין ר.

4.60 —  —  —  —  f-l'BKV «9»
 8.66 — — — — — •לאװניק .9

M typj'i J]8.66-------— ״

------------- 66080.81ftMftSSSSNMftOSSI î Aft ■ SSAfthSASA 9ft )4 3HTPMO •p .עוזדפחףפורער•
^ j .ד מי לסקסלו* די—ב א די »יי נ ױי  וז

סלס בןירזי  כײגד־ iys«n vao «ון ןוי
 IfMtu • •m װיידזימס ײיוחנ שטילזןרט
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!23 לאהאל ®ון מיםגלידער |
 מד «וריק תאט אטיס אונמר

 אץ חי̂מ »<םער אונזאר אין «סט
 אלעניז־ ססרי̂נ W14 איסט 281
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זאלג וליביט
״ סאנס 9וײ ליג•• טיו

הו, ע מ ש ד ׳ױ נ ו ז ע ג

 טרוד נטאטט — .1 נוכתר זאקנ ?יניס
י י ,orttry שירמקמד, ׳jrsn *ן ײז

,V s S r s ^ w^
AMjj&m m ^״גטיעמעי ^ י ז ן י

•/is י י ״ ג ז נ ? 99 j g t j y y n
 וווינדאראג^ינאמ^וט אמ •ח •אדזזים

סןגוס 1• טרײו טלײן. אח נרוים »5*
ע י יו ײן ^ י ^ י ^ ן יץיו» י pn 99 אמור אן*ג י  tfovrs •אטט**א»ו ר
166 J»  »»F 86 J9B MeuroD

« ט ריוויננטאו 262 אח
י ,, n w R  T 4  v f f tw a יי־י 
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אדפמערקזאם מאכער וױיםטאוןדרעס
 צושטאנד ,דעם אנבאטראכט אץ נעמענדיג

 ארבײטסלא־ אלגעמײנע די אינחסטױע, דער אץ
 האט שעפער, די אין שטילשטאנד דעם את דגקײט

ען דאס באשלאסען, באארד חשאינט דער  יאר ױז
ץ ערלױבט נייט שעפער ױ אין קײנעם זאל  צו זי

ארבײמען

זונטאנ אדער נאכםיםאנ
ע יום n צזדיב נ טו 4. .

 אץ שיסען צו צופרידען דץ אבער װעלען טיר
אררםצוהעל• אױןז ארבײטער עקסטרא שעפער די

 אר* נױמעע ױ מאכען םארטיג העלםען צו פען,
בײם.

װע־ חדכגעפירט שטרענג װעט באשלוס דער
װעלען אױםפאלגען נימ װעלען װאס דיי און רען
װערען. באשטראסט װניאן דער פת • * '

יוניאן םאכןר וח» און װייספ כאארד ש.
םעקרעטער ,Ylgptttt p .0 םענעדזשער. חשעג האלפערץ. .
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 אלפד און םאנער סעמעל סײלארס. לײדיס
3 לאסאל ױניאן װארפערס רײשאו ־

ט א נ י א ש ז ד

טיםינג טעמבער
אפנעהאלטען װעט לאקאל אונזער «ון ברענטשעם אלע םח

IP jm

אװענט אוחר s אסםאכע־ ״םען דינםםאנ,
ח עי * ר א מ, י ח אר s נ e w  i n ען ט ח ש. ס םטרי

ײ וועפ J& לאקאל פון םעגעחשער אנטאניני, לוחשי גחדער  דעם ג
 קע־ געשטיםמ חאב איך .װארום :טסונע דער יעקטשורען»יבער כדםיגג

ן נאםיערס״. גש
אוי*גענױ םיטיננ דעם אויןז וועלען 3 לאקאל פון פראנען װיכםױגע

דוערען• םעז

3 לאסאל כאארד עהזעסוסיװ
םענעחשער. לעפתאוױטש״ סעטועל '
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וחןחןן סלײרער פרדען פאר ועזיינערס
;פאולאננט פיעל זעחר

 און«על יערנען » ליינט
1 *אחינען ונו נעלט

 אױס־ עוין חאנען לײטע חוגרערטע
 יעצט און םעטאדע אונזער נעלערנט

נעצט. םיעצ זײ םארדינען
קורם א איצט נעהטט
— די אין —

םקול מיטשעל
 טיםעם פריעז, טאר דעזײנינג אין
 קודם א קלייחגר. קינדערמע און
 כאל־ א מיינמ סקול םיםשעל אין

 גרויםע און פאזישאן דינע
געחאלט. !

 נארםענט אװ םקול מיט׳טעל די
 נריי־ םייסיננ, •עטערן דעזײניננ,

 שליי־ םרויען םאר םיםיכנ און דינג
 יאהר 50 איבער עםאבלירם רער.
__ ערםאלנ. נרעסטען דעם סיט
 רזוולטאטען. בעסםט םעטאדען. בעםםע םיםםעםען. נײע אידעען. נייע

סלאםען. אווענט און טאג אידיט. אין אונטערריכט טרױואט
באדינגוננען. טטע

חןםאנםטרײטאן בוסלעם, םרימן א םאר קוטט אדער טעצעםאנירט מרײבט,
אינםקינםםע. םואע און

. פרײטאנ. און םיטװאך סאנמאנ, :קלאםען אװענט
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פסעםשינג און דןזײניננ
m• װאונדערנסרע «  ro y w r

גלײך. (V פאנגט — געלעגענחײם זײ ניט פארלירט . - «
in* תאנם trum נארםענט א און מפנאר פפטפח א ivrovpD כאר דך•* אין 

 טאיאנט עמסטרא סייז האנען גיט ראיוי u« אײנינער. נאר אין אחנר ;ן
 רראפ־ גרײדימ, יועטעח־םייהי̂נ פון םיםםעם״ .טארערן דעם זיר אויםצולערגען

ם׳*יל־ און םיםעס ציידיס, םוז דרײפימ און םיטיגנ םפעטמי̂נ נאוספנט 4סיג
דרעםעם. און סוםם הצאוקם, דרעגם

i■ פרייזען. םעםיגע—עקםפערםען פראקםישע פון לעסאנם •ריװשםע 
.4 ביז 2 םון גאנםיטאנ, טבת .9 ניז 7 פון אװענר װעצכעז אירמנד פוסט

ױ דז ײ ח א אן ט ש אסאדעמי. פע
44 Jtogrt H i701 תם סט^ טש. on irm>ow טעאםױ. בעצאסכא
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 פעדעתוגיע אעםעתמדאנאמר דער פון פיל8
חםלאנד פ«ר ארנײםער רארנײסער סלײדע פון

/

 IV3V0 noTon no נארינטעז די
 דיזען אין to ,9ino7P »אץ טאג יעדען

רואינייט אזױ איז װאם ראנד, גרויסען
 ביתער און מאחםה דער דורך נעװארען

 טרא* נרױםע א א■ יע«ט דך שס־לט יזרע,
 » איז גענענדען פאר׳סידענע אין גער־ע.
 גע־ האם דאם און אוטנערעםעניש, נרויםע
 91 רעזולטאטען. טרעקאיכע כראכט

dpoo*7p דיםאר־ דער םיט געתוסעז איז 
inppioo• סון סיטיוען די pc גאניזאציע

 IPWto אויםנעהענדע חוננער םון די
 האס־ דער אין ,1אנ7 איבער׳ן װאנדערען

 טויט. חוננער פון זיך ראטעװען *ו גונג
 ז־עור־ in םון מענשען אנגעזעהענסטע ךי

 אײנשאיסענוײנ רוםאאנד, אין נאציםטיס
 נעוחןנדעט זיד חאבען נארסי, פאקסים

 די צו אסעאירענדיב אויפרווי, אן םיט
 גאפעאקע* דער םון געםיהאען םענעאיכע

 9 ,91307 אײראאעאי׳סע אלע אין רונג
 שטאםס־ רוסאאכד. ioo n7*n םארױנעועז

 זיף חאנעז װיםענעאםטםצ״ם און ײט7
 ויי־ dp און אויא, דיזען אין סאראײנמט

 גאיצאנארע. נעװארען גענרינדעט שוין נען
 בא־ צו סאמיםיעם אינםןרנאציאנאצע און

d סעםפען pi רוםאאנד. אין אוםנאיל
אן, 103*3 רוסאאנד no באריכטען די

20 to סיאיאן imniia אין זיך טיטינעז 
גזױט. הוגגער םון זיד ראםעװע «ו ןןילף

ארביי• אינטערנאציאנאאער דער אין
 םאר־ םײנוננם א הער׳פם באווענונג םער

 אר־ רי no טאסםיה די אויב מיתנזזײט
 כמנז װאם רוסאאנד, אין פיחרער נײטער

 *רניי־ די אויןי ארויפצװענען אויך "י<
ipo די נרעננען לאן אענדער, אנרעחג טון

 ױןno o«7p 7 ארנײטער tie נאםרײאונג
׳פלאאםעוײ.

 םאראורזאמן סאחצידעגחייטען דיזע
צװיםטינקייטעז. םך א

 דורו זײנען װאם ען7סיח03 די אכןר
d pi אוגז טארעז נעװאוען, ארויםנערוםעז 
 םיייאנעז װען יעצט, בעאײנפיוםען גיט

חילוי• נאר רוסען ארבײטער
IPo צו צייט די נים אױך איז יעצט ip 

ווסיאנד. אין נאדיננוננןן די הריםיסירצן
 אינ• דער פון לאטיטע עמעסוטױד ד

 טר״ד• no פעדעראציע טעתאציאנאיער
 פײשסיל א נצנענען ׳טוין האט ױניאנם

 דער אין איגיציאטיװע די נעחמען דורר
 אינ• ױניאן טרײד דער חיאו־כאװעגונג.

 דיזען םאר גענענעז האט טערנאציאנאא
 איינענער זײן פון מאול םיייאז א צװצס
חאםע.
 װעלט גאנצער דער פון ארב״טער די
 אויוי יטווערינלײטען נעמג געװים חאבען
 װערען װאס די אנעו ■אײצמס, דיעוע

ר ניט דארפען באשעםםינם רענעלםעסינ  ז
 װעא• סיט נרויט, םרויזענעם עםען א נען
 ויאיסץן רוסאאנד אין חנרים אונזעחו כען
 םאר־ אין נאיהייר• נעפיחאם יעצס זיר

 רוס־ אין באדיגניגגון יעצטינע םיט נלײו
 יולםום. איז אינו סון םיאמ לעבען ?אגד

 און םעגאינסייט, די םיר האנצן דערםיא־
 קומען צו םאיכט די אונז אויוי אינט עס
fy די חיאןי צו rv w n

ײן ערסייען דזוגז א״גיגער יעדער  ז
ארבייםער. אלס און מענ׳א אאם םאיבט

 פעדע־ אינםערנאציאנאאער רער םאר
אדבייטער, לאײדער 1« ראציע

סעהרעטער. חיעג דער װאן
׳ .1921 טעסטצמנצר, אםםטערדאם,

פרעסן וער איז אינסמ־נעזאנאל וער ווץ מינים

סט ספע הרע א  י
ה % ט העל

ער. ט ענ ס
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 דעם געאט דאס נעעבעז תאבצן וואס
שאםעו• צן סעגטזר הצאםה
 א א« ער גיט צײט זעאנער חגר איז
 טעט*נשייט אאז״טינער דעך םון נאויכט

 דעם אין סענטער, העאטה ױניאן דצם איו
 ייר נעםינט ער װאם צ״ט יאהר אגאאצן

״ן אין j״n אײנענער ן i
 גא;צע א דערנײ גיט רעדנעד דער

 װעאנע ציםערען, איגטצרצסאנטצ דייחא
ען וואאצן סיר מנ מו  צװייטער א נײ אי

יעסעיאם «ייז מאןמטזיים.
 סאינילם »אע פון טעטיגלײט די נצפאסט

 רי נענענעז האט און דצטארטסוגטט און
אאץ, םיז ביאד לאארען א אנוועזענרע

 גע־ אינסטיטוציע דער אין װערם װאס
טאן.

װארי׳ ארויםנערופען חאט רעדע זײן
אאאאדיםמענטען. טע

 ויינעז רעדעם אינםעחנסאנטע נאגץ
 דאיד צווײ םון נעװארען נעחאאםען אויד

 *M חאט וועאנער «\ואט, דר. jw פױרים,
 לאי־ די םון םטעוי םצדיסאצ םאר׳ן רצרס
 סון און םענםצי, העאט ױניאן אין גילט
 דאתטאר הויסט דער )«רײס םאלם דר.
קאיני^ דצנטאא טון

 די געאויבט שטארק חאט שוואט דר.
 ם• דזשארזש דד. סח אינערנעבקנסײם

 אינםםי־ דער no דירעקםאר אאס •רייז,
 דר. אזוי װי אמצוױתן חאט ער טוציע.
 לציניקט די אין ארייו ציחם •ריים

 .נוצם און ספעציאאיםםעז דאקםזירים
m אוים זיי wד םצדיצינישער דער ן  ייז

. jr*Dm סעננתר חעאט חנם דודך — 
 סאציא־ צו נעארב״ם ומרם — ׳נר ואנט

 •ראפעסיצ,׳ גמדיצ*נ״*ע די ליזירען
 no אעטערעםעז די נצנצן איז וועאמס

תר אין דאסטוירינ^ די  סריוואגמר זי
 דאס אויד חס־מאומם ער יראפטיקע.

נאלר דאסםוירים די װאט חאנאראר ד«ר

 ױניאן דעם אין ארנייט זייער םאר םען
 באצא־ צו נענוג ניט איז םענטער, חעאט

 אױטאמאביא סון ,ט״ערם״ די סאר אען
 חום אםעכדען סאחרען ןײ װעאכען אויןי

 װאם פאלט, דעם אױך אויבט ער סאיגי̂י
 נע* דיגען םענטער דעם אין לאינילם די

 קאאסערא־ סיו •ריגצי• אויפ׳ן נױט
צדסח. םון ניט און ציאן

 סטעוי מאר׳ן חןדם סרײם טאלט דר.
 דאס אן וזייוט ער לאיניש. דעגטאא םון
 דעג־ אין נעטאן ווערם װאס ארנײט די

 אויכ װיכטינ, אזױ •ונלט אי« לאיניה טאא
 עם וואס דאס װי װיכטיגער, גאד ניט

 סליניה^ םעדיסאא די אין גצטאן ווערם
 ארנייטעד די אוינ דאס נאטאכט, ער

 א *ו נמח׳נז זײ וואן אונענארט װעח
 א געװים זײ װעחןן ראיזםאר, ■רױואט

 צו גןחען זײ ותן אסנצגארט, מעחר סר
 דעג• ■רױואם דער דענטיסט. •רױואט א

נ ואס נצסט — ער זאנט — םיםם  צו וז
 םארשטאסט נעאט, דאם ארנייטער בײם
 איז נאאד אביםעל םיט םױא ראפ איחם

«ן רואינירט  סראנסע די װײא געזונט. ז
 אויםגעחײאט, ניט חב דאם ווצרען צייחן

 !סםור אוז גאאד מיט «ײ םארדעלט טען
 נאלי אוניער׳ן םױאען צייחן די אנעי

 םאר־ לערוןר איבער׳ן םארשור״טען און
לראנסח״םען.• שײדענע

 נעחאאםעז אויד איז רעדע סורצע ץ
 די־ דפי סיטשחצנדאצי, דר. פון נעװארען
 חד עדיולײשאנאא אונוןר סון רצלםאר

•איטט^ט.
 ««־געװיתז ire וואט דצדעס די נאד
 ני־ ירןאנע וילטשורם/ ״םואװיגג םצגדע

 יז׳פאינם סון נעשיכטע נאנצצ רי כען
 סון און פאנטדאל, םאכיםארי א־ו באאיר

̂אן״ ̂טיין. אין ̂סאנים-  ױעלמ סין אלג
n* נעהאט, חנאזו שטארג האט עולס 

 די no נעזזאט nun האט םען װי סוגהט
״ ,אייז ס ײ ו  מד האם tvs װאט הײס םיט ק
—צוצובײסען. נעמן

 אינםעתסאר אן נעווען איז ov קורץ,
אוײנט. נאלעחרענדער און טער

I !ארפטערקז̂ם קלאןקםאכער
ט אײנרןלאגג אין ער מי ט אוגז מענ ער מח אגרי עד ארפײ• י

מ ג מ־י ד ג ױ ם פון ר ע איןnט ״ עי • . ״ ש ע ס

t t r m חןן ע אד ד ® ד מי ם אױפ איי מען *ו גי ע נע  לךג
o p ym o ם, אײערע פון ט און בעל-חבתי ם מי ט חן ד װע איזז

--— - - -    ’ feiAfeMfe A IM  fcAl t M ill Ml IM IlIh lM M  ■u ia ען מײד אר על פ על פי אב אר טר ער און אױך פ אן. ד תי  .י

ט מי

ימיאן ססדוס«נןר און סילאוס נאארד חש.
, ל. ; ר ן ג נ ן םעסרעטער. ר

)1 !יי• [1• •1(אל
 *w זיינען ,in*’ םלחםח די חײסט

 שא־ אין פרובםנאר און ױיך זמחר װען
no די אין אילוזיאנסז סאר׳סיחננמ 

nine דא סיעציעל און ארנײטער סון 
טאראנטא. אין

מנ־ און סאטיז דער ניי דצעגדיג זו
 לאםען דעם אריינצוצילעװען וױ דיג
 סאג־ נאחןל, חנר םון לענעל דעם אין

 או צייט, מלנער דעו צו ער טאזירט
 נרויםער א אין זיצצן זיך ער זעהט אט

 און ראד חנם דרײט סאר.« םיו־קלאפלין
 tie גאסצן וי אינער נלמ א וױ לויפט

 אזעלכע או זיך םאר׳פט״ט טאראגטא.
 זיײ חלוסות סוסטע און סענליכלייטען

i נען n רעזגלמאט no צוחיצטער א 
 ניט זאל ז»ר די וױ אמר םאנטאזיזג

מר, אײגס איז זיין,  ארביי־ אײן tv זי
 דיזעז אונטער זיך נצפינט װעלפער טער

 זיך פאר םענש » שוין אי« *ײנדחס
 און סינות זיינע זיד חאט ער אלײן.
 צו זיר סורא חאט און סלענער זײנע

 םיטארנײ־ צוזייטען pjn צו סארטרויען
 נלוינט tun אױסצר שאס. אין םער
 װעיד זען נים קאן און ניט vpko ער
 םיט תאט ער נצטײנשאססלינצס כע
 דןר <ר, אימרחויים ארנײטצר. רי

 פאר וואם םאן... ניזנעס צוקונםטינער
ו חאס שייכות א  װעל־ איינצס םיט ן

 קנצן אײבינער אז בליינען דארוי מר
 איי״ אדער מו׳סין ניים ארנייטןן און
I זען

 ארבייטער־ אײגענארטינער א?א צו
 וױי־ נאםירליכער חאמן ■סיכאלאניע

 איינענארםינע צוואסען נעםווט זיך זע
 צו אייננילדונגען דיזע אווי װי ■לענער

 געזאנט, שוין וױ און סארײירללימז.
 מד האנען יארען םלחםח עםלימ די

vtttv\ שםות־ סון באנאדס נאנצען א 
 טאראנ• אין רא טוזןווו די אין ערייען

 זיך חאלט נאנאזש דער אז אמח, טא.
 אן צײט דער סיז מייל ענדינעז, ניים
 אונזערע שוין האנצן םאהםח דער נאך

 אויס־ איז אגגעװעגדעט לאאוסמאנער
 דעם פזן ניםעל חיכש it נעירובירט

 פארםאגט. חאבען זיי ווצלנען סטאל,
 זיי־ טנאסעס װי אז זאנען, צו איבערינ

 אנ־ דעם נאו •לאן אײן נעםאלען נען
 שיריים ביטעל תלײן א בלויז און דערעו
 וועלכע עתעץ, פארגל׳ימז׳ נאך זיינעז
 אויםמד iruw אויד שטמ נאנ*ן וועלען
 וו׳ןל־ איינער וױ אווי סונלס און נוצט
 א אן זיך נאסט זיך• טרינקט כער

 םאנמ נאך זיך האאטען אזױ שטרוי״
 סארלריצט ■לאן אײנענעם זײער נײ

 ססן אנער וו״טאג, סאר ציין די סיס
 גיס זיר גיט םעז אח נאד זיף האלט

 האן אוינ געניסע א אבער אונטער.
 רעזולטאט דער וואס זעחען יעצט שױן
זײן. װעם

 שווזך וי פון אויםנעםאטערטער אן
 אלע סון דיס»«אינטעד חאומווז, רע

 און |”אל זיו פון אונצנארט ■לענער,
 א^וצזנאב, באסצס די פון אױסנצמצט

 דערזען םחען קלאותפאכןר דער זועס
 אים לאז װעלכער ווענ, ריכטינען דעם

 אז 0pko no*.ראםעװען. און העלפצז
 jiirn אײנעגע זיינע איז ליגם חילוי די
 גאר ו0 האז urum געוזאלפ׳ס ר0אב
 no ארויםווארפעז ס0װ um 10 דאז
no m קא• or tun ײו שנעל  .1010» ר
10 0011 *1« 99 TK I0H01101 t rא־ 
 אױס־ n ז0יייג ט10הונד סון נט0צ

 *i» איין |0בלײב 1צ איס פאר זינםעז
 10ײט3או־ אלס םאלנליד און 10בייט
no 0 ויד ערn0t| טיט |0סאו־אײניג 

 03ל011 0אל םיט און צוױיםעז ס0י
’3* .103*0 צי |030ל * |0ײט31»

 n סים צוזאםעגרײדע] ייד 10ס*»
nא |03גלוי אנסאננען און ארפייטער

*יטען.1צו out אייגס nmiour 103תא
 ױנ־ שםארקע א דװך פ»ראײנינען.זיך

 י1נא 0סאק און נ0יD0i 1 אייוי 4יא
ד סז'1א די ז0זיינ J0ii 001 יוי  10ט3'

ut לע־ 1010300 און 1010003 * |03טא 
.״101
n און n איו jn vo  ov 3313 דיVU10

ns חאט טא3טארא אין קלאולסאמנר ױ 
40*ננ«הױנ סױן יץ•

*0 101 13*0 out 10O30>O 01 1גי 
סןן איז טאראגטא אין ללאולסאפער מו  נ

 ס030רלאר0« * סי| רעזולטאט א אלם
pines. « סארלא• ט1א1 איו סםרײק 

in י און |0געגאננ  דאר• 10סאכ0ל*ו0 ו
 BP0 00 tS 0311003 0'3*n 103הא |00
 B0 װי ,103חא ויי װזל^ די סויז ייד
פארלא• * ארis 3 40011301 ים3,03שײ

pines opsn 103*0113 אססי נאו איז 
 נאך וױ ,ppioor «31*10 0 |01חא 1צ
.01*100 00303101103 ס

00 s in s 3אי» ?t o  son iro האנע 
n 1030*30 זער0ל אונזעת u n  0013 n 

n  to ײ 03לס  סא• אין 10סספ01סלס יי נ
t0m30 1001303 n זיך eon סס3וא r 
י 40013 01צ  D*D |1א 001P 33901110 י

m03׳n .סטייליר,3 מייס m n i •סם 
D io i eon in 0300* איז no i ’i?iOB 

100 10**100033 0 n *n פיסעל jntu r
0**110 0in  tW 0**110 0111OP11OD3OP 

03300 1110 n ir1033ײ emo. לסס*ר 
1 |0i*3 t*o i*3 to 40oon0ל0י| u i*o** 

m 0 אנטא1טא איך חאנעז jrp ioer 
 םיר *ii 4יא31י קלאוקטאפער 03םעפסי ס

 0*3 או3 אך3 010י עה»ט3 עט חאנען
^11צ 330ל '

ר ע מי ל ע ד א ל םט וי  מאנופעק• װײ
ס ער ר שו ען ם פ א ד נ אר ד  פ

ע ^נ ש ק אנ ש ת אינ

n«10 םארלאננען, אםי o*n 0*3 אסילו
ן3סײ W 3*0*13 ioo 10חסלט03 ^  די ל

r ױגיאן u t ,און סאנפערענץ D0 סת איז 
o n 10 נעײארעז. *ט31נא i r  eon|* 

O0OO1 n יסס to ,00101103 סל»ין  eon
p trn**003> 3*0 903 0011 מילען, * n■ 
 Ut oipnp30*io זיד eon 10 1אי געבען
סײם.30נ0ל03אנ in איז מיעעז
 m מיט סן on03 םטרייק in א,1סל

”t*i *ii 0*׳io 1ועלפינע PB .מ 'איצטער 
10000 tn 0ii ,סויא׳ז נצסיסעם eon n n 

n סף ס 1סטעה1אויםצ חאבען םםרײסער 
in״ |03313סאל1סא  I ,91 1אי סאליצײ• 

 -03 03לײ 01לn 01 1אוי O0U םנאײיל
I031OU03 0011 ip םיחרם  t*i ,m ini 
jnyu. ׳- w־

osn’in o סיט איז ער3שאעזינ m 
 t*0 P*«1DD 10in 0**103 אם1 ,3313**0

n  no ײיכטינסטע I0i3io Don 0OO0P 
 410 געתאם 1011 חסט אל3טעתעסא3אי
די ,10 ט3זא  •91310 סון םסבט אנצע3 ,

האנצענ* װעם יסזי31י עשאנאל3אינםער
o אוייי 10ײער סרייט n 10 11א ססםיD 

1010*1103 P*noo in וועלען ,330ל װי 
ייזציחען1צו ים3 שלאפםפעלד«יד no טיר
O0U loop i 9310193 ביז » 3n P 3 in 

inp ii•

ט ליי ר ע ש ^ די ®ון ט או ל  ה
ר און םלןױרט ע ער. ױי פ ע ש

 לןומ «ו1ני אוייעגיוחד® וײ• *יחר
tro- זיד קײמם t רגײיתן# inf • 

מרוי• װןידקימ
װערע! *עיעי יי ייו ■יעיליי• יי

 ווןס| #יביייני #רוי»מעמז געבעשען
Tfs nrsfn ■קײן גי inn rtm ױ i f* 

מו נ״יחה• ז יוי י  תי ױן ®,•f י
ir iv# ויכ• «r י9ײי nm *run •mv 

Tf3 tinfn ,ד ײי נ ןו
 סקױח קיאוקן כאארזי דמװעם

ער און ײי ױניזמ. םיוכעד ו
.wrnmro 4m םימבעדנ•

̂גסי■ ױ כײ עםאדעססץ װײססם
 אסערא מעםראסאליסאן סון ייננערין גאריםםע די דעססין, עמי

 םחיקאלײסער דער *ון קמסמיעד בווװאיססע אניערע גאר ײח חױז׳
 ,npowDpn סען28 דעם קסגזערם, א ייץ מןםעז ײעסײי װעלג^ײעיעז

אײ ■ojm• ײױ חײי יתיסױ סון־די■ נענעסים דעם *אר  tnytm סוץ 4י
דרעסםאכער. *מ װײסמ

 בײ «ו סארסעלען«יד גיס חױ« מניסױ n «ח סרײו• די ז*יעז
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GERECHT1GKETT—(JUSTICE)
v>« 11• i0o««aio

rm tfl *ײײ*•
 ױ |1M סי*ו, 01*3

 l״t 0011 לס011
ײ ו י0« 1ר

*nptnn כצדקתי
Jio ולא io

*»)3 J1,»״ .(•
 -3*030103 ם״| 10

 ויך »יר ח»ל• קײ■
pm pviw וחנל 

.1••לאזע ני» איחר

w r w ימיאן װאירסערס נארםעם לײױס זתסערנוזמנאל דער וװ »מ»ן
m o s s o i i t f iNew York, Friday, October 21, 1921. 1921 ־ ^ ySW ptl IV021 ,300**10Yol. 111. No. 43.

ער  טילאדעלפיער אץ האמף אינחשאנסשאן ד
אינטערעם גרוים ארױם רופט סטױיק וױיםט

חדידענט װסס דרעםםסכער. און װײסם די «ן קסמ;* דעס װעגען • *נען1 » האס עלןןזיגגער י

»ין |0י>סנ סיר װי  «ר0ל אדעט0געמ ׳
eD«*n 030D«noe רי ן03חא װאך, טע

’3 א לדי׳ס0ח  *it* װערם eon >סםריי 
>ntj3e**iijmoio nrt3io no oin«cr3

 סלאסנמ־ סליװלאנחןר
 ווילען נופעסםשורקרם

מנועחןנץ א אויו
in 1*0 מי  1*0 0^0003 I0ion 

*0”P3*03np3ײיי םיט ׳׳  ,P*i9 loon י
 סלמד no »סן31* 10ססספ1הלא n האט

P0D13OOP1O7P n 130ל  0inOO03O*1O* 
 •0ם3הא * ut 10O1P 9 אסס׳ז םשורערם

rm, װייל eon io*3i* n ד1»חיסצ » * 
o 130” 0ײ3 03י3א" |0ל n  1*0 I0DP31I 

p m ״ד1ט איז סענס oi souיn03 ליד■ 
•9י011 ייט3

 ?לאולטאנער ד» non ױאר צטע0ל
 ננדto 10O1PO1 0 1סליװלאנ tie ױניאז

n סױו• פער  .ssnnooouo in סםס׳ן 
0100030 in ,!י יסס עניס» no9 no• 

9 in 0 ן03חא pipo30P» ט*ם in 
 t* אױד ־וױיל ,in 03010 103011 װניאן
 03י3איי io*31* in 10ל0אחיםצושט האט

4033iinoe 0יי3
ציי־ D3**n j*ir 00 t*o *ito*03 אס

 ,0O t| 10193*03 10193»0 אסאל 400
033iinoe<!)K| לט0*ס03 פלויז חאפען 

n 0**t 9  100**310 n בסםים.0פאל
 ססיס30אלi* 3 10ל0שט ר03א ר0איצס
U ,100**110 *1 9|־0303  |0331inOO*

t00*in 1א3 n  «*t ,110**100 זיד n  to 
t 9 10ל0שס 9 103הא  10331inOO.«*

•O0ii T>n*p 030301 03 אלזא,
nn0D3OP n 19 מופס  1011 m 0ii** 

in  \w םיט יאן3ױ opu t'ooo in 
40סארשוס
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 װיכ־י דמנימ. ד. םאסס — .ifn די *2 ײים
fp^ I? 60• •יגע ’M uruivof. —

גריגבמת. ח.
 — T»n«-pif7p ניז חמײנערס ד• JB ײס1

ע די אאנ״ ל. — .Ywnpfaontf ^ליג
̂ירומען נער. ק די «ון קװי •jrr ^ו
רוסלןזנד. •»ד •ןו

 ג• -tpjr .tjnnttfa עדױקײ*»^ל A זײם
ל םימינגען-ױן ^ 26. — oV ik t p 

דךוײמובסטז.
 .ty^fTroiftiftufnf »ון ®רײד .6 ז״ט
 דעד ןון מיח• .vn •ון םי«י» .0 זץם

 סייינג לווננער. <. — •tfױני וקם#נעד9קי
fp̂ 22 מ«רד עקז. יון jf fit. —
rtorum ג nr•

 •יגווזנת^נ«ל ױנזער «ון ענינים .7 ז״ט
w וי9סס •מסזג־-ון חני ײן in w n. 

̂ירוגגען װײס• די •ון דוסלןןנד ••ר קװי
, דדע• ייז ו ן ו ן י

 ג^ץ״בינעל. ־״•ifipMTr* •ון .8 זײט
 — מ#דיגקײ•.1נוי •ון געזעץ מי •8 ?״ט

בעלי *ונגען f •ון ליחנר כוכזוטלד. נ.
ru  j  — • w y« %

 םזר »ון f»ipnri• 4ד-#רנייי2ײ ̂י0 ײטז
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